รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

กนิษฐา ทองเลิศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

(ก)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิน บริ บ ทของโครงการจั ด การเรียนการสอนเป็ น ภาษาอังกฤษ ตามหลั กสู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ เกี่ยวกับความสอดคล้อง ความต้องการจำเป็นและเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ
เพื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย นำเข้ า ของโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อประเมินกระบวนการ
ดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นติดตามผลและขั้นปรับปรุง
แก้ไข และเพื่อประเมิน ผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลั กสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้รูปแบบการ
ประเมิ น แบบ CIPP Model กลุ่ ม เป้ า หมายของการประเมิ น โครงการครั้ ง คื อ ประชากรทั้ ง หมด
ประกอบด้วย ผู้บริหาร เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 26 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน
26 คน หั ว หน้ าโครงการจั ด การเรี ยน จำนวน 26 คน ครูผู้ ส อน(ภาษาอั งกฤษ) จำนวน 130 คน
นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1,820 คน จากโรงเรียนเปิดสอนห้องเรียนพิเศษแบบ EP. จำนวน 12
โรงเรียน และห้องเรียนพิเศษแบบ MEP. จำนวน 14 โรงเรียน รวมทั้งหมด 26 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน จำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้
ประเมินเก็บรวบรวบเอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส ำเร็จรู ป และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการ
ทั้งหมดมี ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการ/ สพฐ./ สพม.2/ โรงเรียน ซึ่ง วัตถุ ป ระสงค์ ของ
โครงการ มีความเหมาะสมกับสภาพปัญ หา ความต้องการ และความจำเป็นของโรงเรียนในแนวการ
ดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความพร้อม ความพอเพียงและการสนับสนุน
ต่าง ๆ ในด้ านบุ ค ลากร งบประมาณ เอกสาร สื่ อ วัส ดุ อุป กรณ์ และการบริห ารจั ดการโครงการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(ข)
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผลและ
ขั้นปรับปรุงแก้ไข มีการปฏิบัติและมีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนั กเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับ ประเทศ และ
มีค่าพัฒนาเป็นบวก
4.2 ความพึ งพอใจของ รองผู้ อำนวยการ หั ว หน้ า โครงการจัด การเรีย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.3 ความคิดเห็ นของนักเรียนต่อ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.4 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่ อโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการกับหลังเข้าร่วม
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.6 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (GPA) ระดั บ โรงเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอั งกฤษของนั ก เรี ย นก่ อ นและหลั ง การดำเนิ น การของโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน มีประเด็นที่สำคัญที่ผู้ ประเมินขอเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ต่อไปนี้
1. ควรมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ควรมี
การตั้งทีมงานในการติดตามผลและประเมินผลโครงการเป็นระยะ ๆ ให้ชัดเจน และนำผลการประเมิน
ในแต่ละระยะมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการดำเนินงานขั้นต่อไป
2. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การดำเนิ น การของโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สนับสนุนให้คณะครูได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
3. ควรมีการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่วางไว้
4. ครูและบุคลากรควรจัดเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ส อดคล้ องกับ
แผนปฏิบัติงานและเพื่อความสะดวกต่อการจัดคาบสอนในแต่ละวัน

(ค)
Executive Summary
An evaluation of English Language Instruction (ELI) program is respected to
the Ministry of Education’s curriculum for schools under the secondary educational
service area office 2. The objectives of this study were 1) to evaluate context of ELI
Program about consistency, need, and suitability of objectives; 2) to evaluate input of
ELI program about personnel, budget and resources; 3) to evaluate ELI program’s
operating process about 4 operating procedures are 3.1) preparation 3.2) operation
3.3) performance tracks and 3.4) revision; 4) to evaluate output of ELI Program about
students’ quantity and quality by using CIPP model. The target group of this
evaluation consisted of 26 directors, 26 deputy directors, 26 heads of English
program, 130 English teachers, 1,820 students and parents who are from 12 English
program schools and 14 Mini English program schools. The evaluation tool consisted
of 5 editions are rating scale (5 levels) and collecting data by evaluator. The data
analysis by computer program and descriptive statistics for data analysis were
percentage, mean, standard deviation and using t-test for comparison.
The evaluation results revealed that:
1. The context was found that it had consistency and suitability in problem
condition and it corresponded to the policy of Ministry of Education, the Office of
the Basic Education Commission, the secondary educational service area office 2 and
schools. The objectives of ELI program had consistency in problem condition, need
and necessity of school for implementation in the generally at high level.
2. The input was found that it had preparedness, sufficiency and
encouragement for personnel, budget, document, material and project management
in the generally at high level.
3. The process was revealed that the preparation, operation, performance
tracks and revision were suitable procedure in the generally at high level.
4. The output was found that
4.1 Matthayom Suksa 3 and 6 students’ English proficiency for the Ordinary
National Educational Test (O-NET) were higher than national average score. And there
was positive development.

(ง)
4.2 Satisfaction of deputy directors, heads of program and teachers were
overall at a high level.
4.3 Students’ opinions were overall at a high level in ELI program.
4.4 Parents’ opinions were overall at a high level in ELI program.
4.5 The comparative results of students’ opinions between before and
after participation in ELI program were significantly different (p<0.05)
4.6 The comparative results of students’ English Grade Point Average (GPA)
in school level before and after project operation were significantly different (p<0.05)
Suggestion
1. The project should have determined personnel’s role, duty and
responsibility clearly. It should have set the teams for monitoring and evaluation
sporadically. And then the teams take the evaluation’s results for improvement next
step.
2. The school’s administrators should have given important to project
operation continuously. And they should have encouraged teachers to give their
opinions and take the responsibility.
3. It should have built personnel morale for working together to get the
achievement.
4. The teachers and personnel should have managed time for activities
participation to correspond school’s action plan and be convenient for teaching time
arrangement

(จ)

กิตติกรรมประกาศ
การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สำเร็จลุล่วงได้ด้วย
ความกรุ ณ าของคณะผู้ เชี่ ย วชาญ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าให้ ค ำแนะนำ
ข้อเสนอแนะ การเอาใจใส่ และเป็นกำลังใจให้เป็นอย่างดี จนรายงานผลงานทางวิชาการฉบับนี้สำเร็จ
ได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้บ ริห ารและเจ้าหน้าที่ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้า
โครงการจั ด การเรีย นการสอนเป็ น ภาษาอั งกฤษตามหลั กสู ต รกระทรวงศึ กษาธิก าร ครูผู้ ส อนใน
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปกครอง
นักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และ
ขอขอบใจนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั งกฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ให้สำเร็จได้ด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ทั้งมวลที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดา มารดาและครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย
กนิษฐา ทองเลิศ
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แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
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อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญ หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ภาคผนวก ข หนังสือการเผยแพร่ หนังสือการตอบรับ
ภาคผนวก ค ค่า IOC ของเครื่องมือ
ภาคผนวก ง ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Print Out SPSS)
ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Print Out)
ภาคผนวก ฉ เครื่องมือในการวิจัย
ภาคผนวก ช ภาพกิจกรรม
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
108
9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ของผูเรียนในโครงการจัดการเรียน
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75

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาอัง กฤษเปน ภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันอย างแพรหลายมากที่ สุ ด เนื่องจากเป น
ภาษากลางที่ใชสื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เปนเครื่องมือที่จะเขาถึงแหลงวิทยาการ
ตาง ๆ และคนควาความรูใหม ๆ ซึ่งปจจุบัน มีคนทั่วโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารถึง
จํานวน 2,000 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะ
สงเสริมใหประชากรไทยไดเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารไดเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจและสัง คม
ในเวทีสากล ซึ่ง ชวงที่ผานมาประเทศไทย ไดมีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช
ภาษาอั ง กฤษที่ สํ า คั ญ ได แ ก 1) การประกาศนโยบายให นั ก เรี ย นเรี ย นภาษาอั ง กฤษเป น
ภาษาตางประเทศที่ 1 โดยกําหนดใหมีการสอนตั้งแตประถมศึกษาเปนตนไป โดยมีการอบรมครูสอน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การสงเสริมการผลิตสื่อเสริม การคัดกรองหนังสือเรียน แตไมมีการพัฒนาที่
ต อ เนื่ อ ง 2) การส ง เสริ ม ให มี ก ารเป ด โรงเรี ย นนานาชาติ ม ากขึ้ น และอนุ ญ าตให นั ก เรี ย นไทย
เขาเรียนไดไ มเ กิน ร อยละ 50 ของจํานวนนักเรียนทั้ง หมดในโรงเรี ยน ตอมาไดสง เสริ มโรงเรี ย น
English Program (โรงเรี ย น EP) ซึ่ ง เป น โรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนตาม หลั ก สู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีโรงเรียนที่เขารวม
โครงการแลว ในป 2559 จํานวน 190 โรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2559: 1-3) แมจะมีมาตรการดังกลาว แตยังไมสงผลตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทาที่ควร
ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (GAT) ในปการศึกษา
2559 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ผูเขาสอบ 127,018 คน มีคาเฉลี่ย 45.14 ของผูที่เขาสอบ
ทั้ง หมด ซึ่ง ยัง ถือวาคะแนนเฉลี่ยยัง ไมถึง ครึ่ง ของคะแนนเต็ม 150 คะแนน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน). 2559: 4) นอกจากนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) จัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อวันที่ 6-7
กุมภาพันธ 2559 ซึ่งประกาศผลการทดสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2559 โดย สทศ. ไดรายงานผลการ
ทดสอบคาสถิติพื้นฐานโดยจําแนกตามตัวแปร คือ คะแนนเฉลี่ยจําแนกตามสังกัดขนาดโรงเรียนที่ตั้ง
และภูมิภาคสรุปได ดังนี้ 1) จําแนกตามสังกัด พบวา รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผูเขาสอบ 423,417 คน
มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.98 ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยในสังกัดในกํากับกระทรวงศึกษาธิก าร
(โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ ) มี ผู เ ข า สอบ 242 คน มี ค ะแนนเฉลี่ ย 75.53 สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) มีผูเขาสอบ 4,278 คน มีคะแนนเฉลี่ย 46.19 สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสง เสริมการศึกษาเอกชน มีผูเขาสอบ 52,644 คน มีคะแนนเฉลี่ย
27.49 และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผูเขาสอบ 336,869 คน มีคะแนน
เฉลี่ย 24.68 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง ชาติ (องคกรมหาชน), 2559: 1) ซึ่งจะ
พบวา คะแนนการสอบ (O-NET) ของสถานศึกษาในสัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดและไมผานตามเกณฑกลาง รวมทั้งยังมีคาเฉลี่ยนอยกวาคาเฉลี่ ย ของ
ผูเขาสอบทั้ง ประเทศ 2) จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา รายวิชาภาษาอัง กฤษ มีผูเขาสอบ
423,417 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.98 และเมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวาคะแนน
เฉลี่ยในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีผูเขาสอบ 206,194 คน มีคะแนนเฉลี่ย 28.76 สูงกวาโรงเรียน
ขนาดใหญ มี ผู เ ข า สอบ 96,592 คน มี ค ะแนนเฉลี่ ย 22.70 ขนาดกลางมี ผู เ ข า สอบ 98,926 คน
มีคะแนนเฉลี่ย 20.65 และขนาดเล็กมีผูเ ขา สอบ 21,705 คน มีคะแนนเฉลี่ย 18.95 ตามลํ า ดั บ
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน), 2559: 2) และ 3) จําแนกตามที่ตั้ง และ
ภูมิภาค พบวา รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผูเขาสอบ 423,417 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.98
เมื่อจําแนกตามที่ตั้งในเมืองมีผูเขาสอบ 181,944 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.11 ซึ่งสูงกวาที่ตั้งนอกเมือง
มีผูเขาสอบ 241,473 คน มีคะแนนเฉลี่ย 21.87 เมื่อจําแนกตามภูมิภาค พบวา ในกรุงเทพมีผูเขาสอบ
50,560 คน มี ค ะแนนเฉลี่ ย 34.42 ภาคเหนื อ มี ผู เ ข า สอบ 41,854 คน มี ค ะแนนเฉลี่ ย 25.61
ภาคตะวันออกมีผูเขาสอบ 28,827 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.47 ภาคกลาง ไมรวมกรุงเทพมีผูเขาสอบ
86,899 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.15 ภาคตะวัน ตก มีผูเขาสอบ 18,222 คน มีคะแนนเฉลี่ย 23.68
ภาคใตมีผูเขาสอบ 60,134 คน มีคะแนนเฉลี่ย 23.44 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูเขาสอบ 136,921
คน มีคะแนนเฉลี่ย 21.94 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน), 2559:
2) ส ว นในระดั บ สํ า นักงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 2 ผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ยอนหลัง 3 ปการศึกษา
(ปการศึกษา 2559-2561) พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ปการศึกษา 2559 เทากับ
39.07, ป ก ารศึ ก ษา 2560 เท า กั บ 36.45, และป ก ารศึ ก ษา 2561 เท า กั บ 35.33) ตามลํ า ดั บ
ซึ่ ง คะแนนเฉลี่ ย มี ลั ก ษณะแนวโน ม ลดลงทุ ก ป สํ า หรั บ คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท่ี 6
(ปการศึกษา 2559 เทากับ 34.05, ปการศึกษา 2560 เทากับ 35.93, และปการศึกษา 2561 เทากับ
39.86) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยมีลักษณะแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยขอมูลในสองระดับชั้นมีลักษณะตรงขาม
กัน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, 2562)
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาความก า วหน า และมาตรฐานหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอัง กฤษ) ในประเทศไทย สภาผูแทนราษฎร ไดศึกษาสภาพปญ หาและ
อุปสรรคดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนมีเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษเพียง
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เพื่อสอบผาน หรือสามารถสอบเขาเรียนตอในระดับชั้นสูงตอไปได จึงไมตระหนักถึงความสําคัญในการ
เรียนภาษาอังกฤษเทาที่ควร นักเรียนสวนมากมีความสามารถและทักษะการใชภาษาอังกฤษอยู ใน
ระดับออน เมื่อเปรียบเทียบผลการสอบประเมินตามเกณฑมาตรฐานสากล อีกทั้งในการสอบประเมิน
ระดับชาติ (National Test) ในวิชาภาษาอัง กฤษ ของปการศึกษา 2560 ผลการสอบโดยสวนมาก
ยังไมเปนที่พอใจของครูสอน หรือต่ํากวาระดับ ที่โรงเรียนคาดหวังไว นอกจากนี้ จากผลการศึกษายัง
พบวา แรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศยังไมสามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสําหรั บ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการสะทอนภาพใหเห็นถึงการขาดประสิทธิผลในการเรียน
การสอนภาษาอัง กฤษที่ผานมา ดวยความหวงใยในสภาพปญ หาดัง กลาว รัฐบาลปจจุบันจึง ได ใ ห
ความสําคัญ ตอการพัฒ นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู โดยกําหนด
ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ
1) กําหนดใหทุกโรงเรียนใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการสอนภาษาอังกฤษตลอดชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ
2) ขยายและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน English Program และโรงเรียน Mini
English Program โดยเนนการสนับสนุนเฉพาะโรงเรียนที่รองรับนักเรียนยากจนที่ไมสามารถจายเงิน
สนับสนุน การดําเนินงานไดประมาณรอยละ 20 ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้งหมด
3) กําหนดใหทุกโรงเรียนจัดคายภาษาอังกฤษ (English Camp) เปนกิจกรรมทุกป
4) พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาใหมีความรู
ความสามารถ และทักษะตามเกณฑที่กําหนด
5) จัดตั้งและพัฒนาศูนย ERIC (English Resource and Instruction Center) ซึ่งมีอยูแลว
88 ศูนยใหครบ 175 เขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาศูนยเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (SelfAccess Learning Center) ซึ่งมีอยูแลว 76 ศูนย และชมรมครูใหเปนเครือขายกับศูนย ERIC
6) การสนับสนุนเพิ่มเติมโดยสนับสนุนและประสานงานกับสถาบันการศึกษา/หนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหครูสอนภาษาอังกฤษไปศึกษาและดูงานเพิ่มเติม โดยทุนสวนตัว
หรือการสนับสนุนของทางราชการเปนบางสวน จัดคาตอบแทนพิเศษแกครูสอนภาษาอัง กฤษที่มี
ความสามารถทางภาษาดีเดนและสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพจัดทาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนภาษาอังกฤษ จัดรายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV)
และโทรทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย มสนับ สนุ นการเรีย นการสอนด วย E-Learning
สนับสนุนการใช Internet สนับสนุนใหครูสามารถผลิตสื่อดวยตนเอง
7) จัดตั้งสถาบันสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชบุคลากรและงบประมาณที่มีอยูเดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการในการบริหารโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน ระบุใหโรงเรียนตองใช
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ครู ช าวต า งชาติ ที่ เ ป น เจ า ของภาษาที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา หากไม ใ ช เ จ า ของภาษาจะต อ งมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทั้ง การฟง พูด อาน และเขียน ในการสื่อสารเหมือนเจาของ
ภาษา ซึ่งหาไดยากและขาดประสบการณตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว (กระทรวงศึกษาธิการ,
2558: 3-4)
โรงเรียนสองภาษา เปนรูปแบบหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายใหโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน
ดานภาษาใหสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ โดยเปดสอนในโรงเรียนที่มีความพรอมและมีศักยภาพ
เพียงพอในทุกดาน โรงเรียนสองภาษาเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อเพื่อ
พัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถและทักษะทางภาษาของผูเรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ English
Program (EP) และ Mini English Program (MEP) ซึ่ง คณะกรรมการติ ด ตามประเมิน ผลคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สุรชัย เทียนขาว, 2548) ได
รายงานสรุปเกี่ยวกับการติดตามผลโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตร English Program พบวา โรงเรียนมี
ปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยูมาก ไดแก ผูสอนมีคุณภาพต่ํา สื่อ(ประกอบการสอน / ที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอน) ไมสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เปนตน
ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด ความไม มั่ น ใจในประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
หากพิจารณาคาใชจายในโครงการดังกลาวจะเห็นวาผูเรียน (ผูปกครอง) ตองจายคาเลาเรียนสูงและ
ผูปกครองคาดหวัง สูง มาก จึง เปน สิ่ง ที่มีความจําเปน อยางยิ่ง โครงการโรงเรียนสองภาษาของรั ฐ
ประสบปญหาตาง ๆ ดังกลาว และยังไมเปนที่มั่นใจในมาตรฐานของโครงการ อีกทั้ง คาใชจายของ
ผูปกครองนักเรียนในโครงการตองใชการลงทุนสูงกวาปกติ ประมาณ 20,000-35,000 บาท ตอภาค
เรียน หากไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ก็จะสงผลตอ
คุณภาพการศึกษา ความพึง พอใจของนักเรียนและผูปกครอง ตลอดจนนับวาเปนการสูญ เสียทาง
เศรษฐกิจเปนอยางมากถือเปนปญหาทางสังคมและการศึกษาที่ตองหาวิธีแกไขโดยเร็ว
ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูบริหาร โรงเรียนบางแหงยังขาดความ ความเขาใจใน
การบริ ห าร ห อ งเรี ย นพิ เ ศษตามโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการอยางแทจริง ทําใหการบริหารโดยทั่วไปของโรงเรียนเปนไปตามลักษณะ ความ
พรอมของแตละโรงเรียนมีผลทําใหคุณภาพของการบริหารการศึกษาแตกตางกัน ประกอบกับความ
พรอมดานทรัพยากรและศักยภาพของโรงเรียน อาคารสถานที่ ลักษณะชุมชนและผูเรียนมีความ
หลากหลาย ทําใหไมกอประโยชนโดยรวมตามจุดมุงหมายที่แทจริงของกระทรวงศึกษาธิการ (วีรนุช
ปณฑวณิช, 2547: 2)
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการประกอบดวย
27 เขตปกครองของกรุง เทพมหานคร ประกอบดวย เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตจตุจัก ร
เขตดอนเมื อ ง เขตบางกะป เขตบางเขน เขตบึ ง กุ ม เขตประเวศ เขตมี น บุ รี เขตลาดกระบั ง
เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตสายไหม เขตหนองจอก เขตหลักสี่
เขตหวยขวาง เขตคลองเตย เขตดินแดง เขตบางคอแหลม เขตบางนา เขตบางรัก เขตพระโขนง
เขตยานนาวา เขตวัฒ นาและเขตสาธร มีโรงเรียนในสัง กัดจํานวนทั้ง หมด 52 โรงเรียน โดยเป น
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก หองเรียน
พิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียนและหองเรียนพิเศษ MEP จํานวน 14 โรงเรียน จากผลการศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา ครูผูสอนภาษาอัง กฤษตองการพัฒนา
ศักยภาพตนเองดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูระดับมาตรฐานสากล และการพัฒนาให
นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอัง กฤษไดอยางคลองแคลวในชีวิตประจําวัน ซึ่ง ที่ผานมา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายกระดับความรูความเขาใจ และเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูผูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานทั่วประเทศอยางเขมขนจากผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษ
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีครูภาษาอังกฤษทั้งหมด จํานวน 737 คน ผาน
การอบรม Boot Camp รุนที่ 11-20 ในปงบประมาณ 2561 ไปแลวจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ
14.11 นอกจากนี้ โรงเรียนที่จัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอัง กฤษ
(English Program) ไดแก หองเรียนพิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียนและหองเรียนพิเศษ MEP จํานวน
14 โรงเรียน มีความตองการไดรับการสนับสนุน ดูแล ชวยเหลือในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาครู แนวทางการบริหารจัดการและการนิเทศติดตามจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2, 2562)
จากความสําคัญ และปญหาดังกลาว เพื่อเปนการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปน ภาษาอัง กฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูรายงานจึงดําเนินการประเมินผลโครงการดังกลาว
โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป “CIPP Model” ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1990: 167)
เพื่อประเมินบริบท (Context) ประเมินปจจัยนําเขา (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และ
ประเมิน ผลผลิต (Product) ตาง ๆ ของโครงการเพื่อใหไ ดสารสนเทศที่เอื้อตอการพัฒนาปรับ ปรุง
โครงการตอไป

6
วัตถุประสงคของการประเมิน
1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการจั ดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ ดานความสอดคลอง ความตองการจําเปนและเหมาะสมของวัต ถุประสงค
โครงการ
2. เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ดานบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ
3. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนิน โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตาม
หลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด า นขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ 4 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น เตรี ย มการ
ขั้นดําเนินการ ขั้นติดตามผลและขั้นปรับปรุงแกไข
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโครงการ
ขอบเขตการประเมิน
ในการประเมิน โครงการจัด การเรี ยนการสอนเปนภาษาอัง กฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีขอบเขตการประเมิน ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การประเมินโครงการครั้งนี้ ผูรายงานไดใชแนวทางการประเมินโครงการของสตัฟเฟลบีม
(Stufflebeam, 1990: 167) ที่ เ รี ย กว า CIPP Model โดยมี ก ารแบ ง การประเมิ นออกเป น 4 ส ว น
ตามลําดับพัฒนาการของการดําเนินโครงการ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดําเนินการ
1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม และความ
คาดหวัง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียน วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ
ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความตองการ ความคาดหวังของโรงเรียน
1.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมินความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริม
สนั บ สนุ น ต า ง ๆ ได แ ก ความพร อ มและความพอเพี ย งของนโยบายบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น งาน
งบประมาณเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการโครงการ
ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดําเนินการ
ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมิน เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 2 ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นประเมินผล
และขั้นปรับปรุงแกไข
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจากปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย
3.1 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2561
3.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนจากโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลัก สู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ
3.3 ความคิ ด เห็ น จากผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย ผู ป กครองและนั ก เรี ย นจาก
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ที่ มี ต อ การดํ า เนิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร ที่ใชในการประเมินครั้งนี้ ประกอบดวย ผูที่มีบทบาทและมีสวนรวมกับ
โครงการนี้ตั้งแตกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ ไดแก
2.1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 26 คน
2.1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ จํานวน 26 คน
2.1.3 หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 26 คน
2.1.4 ครู ผู ส อนในโครงการจั ด การเรี ยนการสอนเป นภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 52 คน
2.1.5 นักเรียนในโรงเรียนที่จั ดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน
2.1.6 ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน
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2.2 กลุมตัวอยาง ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) (สุรศักดิ์
อมรรัตนศักดิ์, เตือนใจ เกตุษา และบุญ มี พันธุไ ทย, 2545: 122-123) โดยเลือกจากผูบริหาร ครู
และผูที่เกี่ยวของกับโครงการ ประกอบดวย
2.2.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 26 คน
2.2.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ จํานวน 26 คน
2.2.3 หั ว หน า โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 26 คน
2.2.4 ครู ผู ส อนในโครงการจั ด การเรี ยนการสอนเป นภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 52 คน
2.2.5 นักเรียนในโรงเรียนที่จั ดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน
2.2.6 ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
ผูรายงานไดกําหนดระยะเวลาในการประเมินออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนเริ่มดําเนินการ เปนการประเมินขั้นเตรียมการ โดยประเมิน
ดานบริบทและดานปจจัยนําเขา ในเดือน พฤศจิกายน 2561
ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินขั้นดําเนินการ และ
ขั้นติดตามผล โดยประเมินดานกระบวนการ ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินขั้นปรับปรุงแกไข โดยประเมิน
ดานผลผลิตระหวางเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562
นิยามศัพทเฉพาะ
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการจัดการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและ
แปลผลอยางเปนระบบ เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจและเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุ ด
เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูรายงานไดประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ซึ่งประกอบดวย การประเมิน
ด า นบริ บ ท (context) ด า นป จ จั ย นํ า เข า (Input) ด า นกระบวนการ (Process) และด า นผลผลิ ต
(Product) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินความสอดคลอง
ความเหมาะสมและความคาดหวัง นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิก าร/สํ านักงานคณะกรรมการ
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การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 และโรงเรี ย น
วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ ปญหา ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความตองการความคาดหวัง
ของโรงเรียน
2. การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินความเพียงพอ
ความพรอม การสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของบุคลากรในการ
ดําเนินงาน งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณและการบริหารจัดการโครงการ
3. การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอนไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นประเมินผลและขั้นปรับปรุงแกไข
4. การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินผลลัพธ (Output)
โดยพิ จ ารณาจากปริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต เปรี ย บเที ย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ
ประกอบดวย
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561
4.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ และหัวหนาโครงการ
จากโรงเรี ยนที่ จั ด การเรีย นการสอนเป นภาษาอั ง กฤษตามหลั กสู ต รกระทรวงศึ กษาธิการ สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
4.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการ
ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
4.4 ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการ
ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
4.5 ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หมายถึง โครงการที่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดแก หองเรียนพิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียนและหองเรียนพิเศษ MEP จํานวน 14
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โรงเรี ย น รวมทั้ ง หมด 26 โรงเรี ย น ระหว า งภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2561 - ภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอน
เป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินในเรื่องของความพรอม ดานการเตรียมการ
ของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถานศึกษาและคุณภาพของผูเรียน
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดทราบถึงบริบทของโครงการจัด การ
เรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เกี่ ย วกั บ ความสอดคล อ ง
ความตองการจําเปนและเหมาะสมของวัตถุประสงคโครงการ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดทราบถึง ปจจัยนําเขาของโครงการ
จั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร
งบประมาณและทรัพยากร ตาง ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดทราบถึงผลการประเมินกระบวนการ
ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกั บ
ขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นติดตามผลและขั้นปรั บปรุง
แกไข
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดทราบถึงผลการประเมินผลผลิตของ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตผูเขารวมโครงการและความพึงพอใจของรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
และหั ว หน า โครงการ จากโรงเรี ย นที่ จั ด การการศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น
ภาษาอังกฤษ (English Program) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้ ผูรายงานได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
2. รูปแบบการประเมินโครงการ
3. รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒ นาการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ
5. ขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
7. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
แนวคิดเกีย่ วกับการประเมิน
1. ความหมายของการประเมิน
พิสณุ ฟองศรี (2553: 4) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยการนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2553: 20) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใชดุลย
พินิจ และ/หรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง โดยการ
เปรียบเทียบผลที่วัดไดกับเกณฑที่กําหนดไว
ดารุณี สุวรรณชาตรี (2556: 7) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ขอมูลและนําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ และตัดสินใจใหคุณคาตอขอมูลที่ไดวาสิ่งนั้น ดี เลว
เหมาะสม ไมเหมาะสม ถูกตอง ไมถูกตอง
พักตรพิไ ล วงศละ (2560: 35) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการการที่จะ
ตัดสิน คุณค าของกิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ง ได ม าจากการวัด โดยอาศัยวิ ธีก ารที่มีระบบแผนในการ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศต าง ๆ แลวนําผลนั้นมาเปรียบเที ยบกั บเกณฑ ที่กํ าหนดไว เพื่อทําการ
ประเมินหรือตัดสินวากิจกรรมนั้นมีผลเปนอยางไรดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม
0

0

0
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เอกชัย ศรีวิไล (2560: 56) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยนําผลการวัดมาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวและสามารถนําผลการประเมินไปใชในการ
ตัดสินใจเพื่อวางแผนการดําเนินงานในครั้งตอไป
จากความหมายของการประเมินที่นักการศึกษาหลายทานใหไวมีความสอดคลองไปทาง
เดียวกัน พอจะสรุปไดวา การประเมิน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ เพื่อนําไปใชในการพัฒ นา
ตัดสินใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการดําเนินโครงการใหเหมาะสม เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว

0

0

2. ความหมายของการประเมินโครงการ
สุวิมล วองวาณิช (2551: 57-58) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่
ทําใหทราบถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ขอมูลที่ไดจากการประเมินโครงการเปนตัวชวยในการตัดสินใจ
วา โครงการดัง กลาวนั้นสมควรไดรับการขยายงาน สนับสนุนใหคงอยูตอไปหรือสมควรระงับการ
ดําเนินการ การประเมินจะตองใหไดขอมูลที่ชวยผูบริหารตัดสินใจในการเลือกหนทางปฏิบัติในการ
แกไขปญหา ผลของการประเมินควรจะสามารถนําไปชวยปรับปรุงโครงการใหดีขึ้น
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2553: 117) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ที่กอใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
พิสณุ ฟองศรี (2553: 68) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสิน
คุณคาของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไว เพื่อตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารองปรับเปลี่ยนระงับ ขยายผล หรือ
ยกเลิกโครงการ
เชาว อิ น ใย (2553: 3) กล า วถึ ง การประเมิ น โครงการไว ว า การประเมิ น หมายถึ ง
กระบวนการพิ จ ารณาตั ด สิ น คุ ณ ค า ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม เ พี ย งใด โดยนํ า
สารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดพเพื่อชวยในการตัดสินใจ ตีคาผลการ
ดําเนิน การนั้น ๆ วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการ สวนคําวา
โครงการ หมายถึง สวนยอยสวนหนึ่งชองแผนงาน ซึ่งประกอบดวย ชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางมี
ระบบ มีการกําหนดทรัพยากรในการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยออกแบบมา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตองการ
ณัฐพงค เตจะ นัง (2558: 9) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล ของการดํ า เนิ น โครงการเพื่ อ ให ท ราบว า โครงการนั้ นบรรลุ ผ ลตาม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุง
โครงการตอไป
0
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พักตรพิไล วงศละ (2560: 37) กลาววา การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหพิจารณาขอมูลต ลอดจนการเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชใน
การตัดสินใจในการกําหนดคุณคาการดําเนินงานของโครงการ เพื่อทราบจุดเดน จุดดอยของโครงการ
วาตรงกับวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการ เปนไปตามหลักการและขั้นตอนตาง ๆ ที่ไดกําหนด
ไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง มีผลกระทบที่เกิดจากโครงการอยางไรบางเกิดประโยชน
มากนอยเพียงใด เพื่อที่ใชในการตัดสินใจวาจะดําเนินการตอหรือยุติโครงการนั้น
เอกชัย ศรีวิไล (2560: 68) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบง ชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของ
โครงการนั้นอยางเปนระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อดําเนินการตอ หรือยุติ
โครงการนั้นเสีย
แคทซ (Katz, 1978: 27) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนกระบวนการใน
การพิจารณาวิเคราะหถึงคุณลักษณะและคุณภาพของโครงการ
รุทแมน (Rutman, 1982: 59-60) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการวิจัยเพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและมีความเชื่อถือไดของ
โครงการ แลวพิจารณาตั ด สินวา โครงการนั้นบรรลุถึง วัตถุ ประสงคหรื อไมแ ละดวยคุ ณภาพของ
ความสําเร็จนั้นเปนเชนใด
รอสซี่ และฟรี แ มน (Rossi & Freeman, 1982: 14) ให ค วามหมายของการประเมิ น
โครงการวา หมายถึง แบบแผนในการกํากับควบคุมการดําเนินการและการประเมินคุณคาประโยชน
ของโครงการ
ซัชแมน (Suchman, 1990: 93) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือใชเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อหาขอมูลที่เปนจริง
และเชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจวา โครงการดังกลาวดีหรือไมดีอยางไร หรือเปนการ
คนหาวา ผลของกิจกรรมที่วางไวในโครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมาย
ของโครงการหรือไม
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1990: 159) ใหความหมายของการประเมินโครงการว า
เปนกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมขอมูลกับเปาหมายการวางแผน การดําเนินการและผลกระทบ
เพื่อนําไปเปนแนวทางการตัดสินใจ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจใน
สถานการณของโครงการ
จากความหมายของการประเมินโครงการที่นักการศึกษาหลายทานใหไวมีความสอดคลอง
ไปทางเดียวกัน พอจะสรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลจากกิจกรรมหรือการปฏิบั ติการของโครงการ โดยมีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ
0
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เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมกั บ เป า หมายที่ กํ า หนดไว ว า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ไม
ปรับ ลด เพิ่ม หรือขยายโครงการตอไป
3. ประเภทของการประเมินโครงการ
สมคิด พรมจุย (2550: 38-41) ไดชี้ใหเห็นถึงประเภทของการประเมินวามีอยู 3 ลักษณะ
0

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
ประเมินที่วาทําไดบรรลุของโครงการหรือไม โดยทราบกอนประเมินวาโครงการนี้มีวัตถุประสงค
อะไรบาง
2.2 การประเมินที่อิสระไมยึดวัตถุประสงคของโครงการ (Goal-Free evaluation)
เปนการประเมินผลทีเ่ กิดขึ้นทั้งหมดโดยไมทราบวัตถุประสงคของโครงการนี้มีอะไรบาง
3. แบงตามลําดับเวลาที่ประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ประเมินกอนเริ่มโครงการ (Pre-evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนการดําเนิน
โครงการ ความเปนไปไดของโครงการในการนําโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้ง
ตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย การประเมินกอนเริ่มโครงการมี
ความเชื่อบนพื้นฐานที่วา ถาตัวโครงการนั้นไดรับการประเมินวามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลมีความ
จําเปน คุณภาพดี มีความเปนไปไดโอกาสที่โครงการจะประสบความสําเร็จก็ยอมสูง
3.2 การประเมิ น ในระหว า งการดํ า เนิ น การ (Implementation Evaluation or
Process Evaluation) เปนการประเมินการดําเนินงานเมื่อนําโครงการที่วางแผนไวไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อ
ศึกษาถึงการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําไดหรือทําไมได เพราะเหตุใด
จุดเดน จุดดอย มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการนั้น พยายาม
ตอบคําถามวาทําไมจึงเกิดปญหา อุปสรรคหรือไมเกิดปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการถาเกิด
ปญหาจะไดดําเนินการปรับปรุงการดําเนินโครงการโดยตรง
3.3 การประเมินหลัง การดําเนินการ เปนการประเมินเพื่อตอบคําถามวา โครงการ
ประสบผลสําเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม ผลจากโครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม
0
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ผลการดําเนินงานคุมคาหรือไม การประเมินในลักษณะนี้จะเปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นโดยเทียบกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว โดยแบงการประเมินงานออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
3.3.1 ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ
3.3.2 การติดตามผลตอมาโดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการที่ตอง
อาศัยการทิ้งชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 1-2 ป เปนตนไปในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดประเมินไว
ตั้ ง แต ก ารดํ า เนิ น งานโครงการจนถึ ง สิ้ น สุ ด โครงการ อาจจะเรี ย กการประเมิ น ลั ก ษณะนี้ ว า
การประเมินผลสรุป
แพ็ตตัน (Patton, 2004: 277) ไดแบงประเภทการประเมินตามเกณฑมิติการประเมินไว
4 ประเภท คือ
1. ตามวัตถุประสงคแบงไดเปนการประเมินความกาวหนาประเมินผลสรุปและประเมิน
เพื่อการพัฒนา
2. ตามขอมูลแบงไดเปนขอมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม
3. ตามการประเมินแบงไดเปนเชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ
4. ตามจุดเนนที่ประเมินแบง ไดเปนการประเมินกระบวนการ ผลลัพธผลกระทบการ
วิเคราะหคาใชจายกับผลตอบแทน และการวิเคราะหตนทุนกับประสิทธิผล
สตัฟเฟลบีม และเว็บสเตอร (Stufflebeam and Webster, 2007: 5) อธิบายวาโดยปกติ
มนุษยจะประเมินการกระทําและประสบการณในอดีตเพื่อรักษาไวซึ่งการกระทําที่ดีหรือเพื่อใหไดรับ
ความพอใจมายิ่ ง ขึ้ น โดยการปรั บ ปรุ ง การกระทํ า ในอนาคตให ดี ขึ้ น การประเมิ นในที่ นี้ห มายถึง
การพิจารณาและการตัดสิน ใจเกี่ยวกับ คุณ คา ความสําคัญ ปริมาณ ระดับ หรือสภาพของบางสิ่ ง
บางอยางไดจําแนกประเภทของการประเมินเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. การประเมิ น ที่ เ ที ย มกั น (Postcode Evaluation) ได แ ก การประเมิ น ผลให คุ ณ ค า
ทางบวกหรือลบตอวัตถุประสงคหรือเรื่องที่ศึกษา โดยไมคลองจองกับคุณคาที่แทจริงของเรื่องนั้น
แบงเปน 2 ประเภทยอย ๆ ไดแก แบบที่ถูกการเมืองควบคุม (ประเมินเพื่อรับเพิ่มหรือรักษาอิทธิพล
อํานาจหรือเงินตรา) และแบบที่เกี่ยวของกับการเมือง (ประเมินเพื่อใหเกิดภาพพจนที่ดีตอเรื่องนั้น)
2. การประเมินกึ่ง จริง (Quasi Evaluation) ไดแก การประเมินที่อาศัยคําถามที่ฉพาะ
เจาะจง วิธีการประเมินมีระบบพอสมควร แตอาจไมไ ดวัดคุณคา แบง ได 5 ประเภทยอย ๆ ไดแก
แบบที่เปนปรนัย แบบอิง หลักการคุมคา (การลงทุนกับผลที่ไ ดรับ) แบบวิจัยเชิง ทดลอง แบบที่ มี
โปรแกรมการตรวจสอบ และแบบที่มีระบบขอมูลจัดการ
3. การประเมินที่แทจริง (True Evaluation) ไดแก การประเมินที่มุง ศึกษา คุณคาเรื่อง
นั้น ๆ หรือสิ่งนั้น ๆ แบงเปน 6 ประเภทยอย ๆ ไดแก การใหเครดิตหรือประกาศนียบัตร การศึกษา
0
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เพื่อนโยบาย การศึกษาเพื่อการตัดสินใจ การศึกษาในดานผูบริโภค (เพื่อการบริการ) การศึกษาโดยใช
ลูกคาเปนศูนยกลาง (คุณคาของกิจกรรม) และการศึกษาโดยมีผูทรงคุณวุฒิ
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับประเภทของการประเมินโครงการ สรุปไดวา ประเภทของการ
ประเมิน โครงการ แบง ออกเปน 3 ลักษณะ คือ แบง ตามจุดมุง หมายของการประเมิน แบง ได 2
ประเภท คือ (1) การประเมินเพื่ อการปรั บปรุง บางครั้งเรียกว าการประเมินความกาวหนา (2) การ
ประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป 2) แบง ตามหลักยึดในการประเมิน แบง เปน 2
ประเภท คือ (1) การประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก (2) การประเมินที่อิสระไมยึดวัตถุประสงค
ของโครงการ 3) แบงตามลําดับเวลาที่ประเมิน แบงได 3 ประเภท คือ (1) ประเมินกอนเริ่มโครงการ
(2) การประเมินในระหวางการดําเนินการ (3) การประเมินหลังการดําเนินการ
0

4. ความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ
สมคิด พรมจุย (2550: 37) กลาววา การประเมินมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผน
และบริหารโครงการ ดังนี้
1. ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
งานและโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการตลอดจน
ตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. ชวยกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน
3. ชวยจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินโครงการ
4. ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการ
ตัดสินใจ และวินิจฉัยวาจะดําเนินการโครงการใชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนินงาน
ตอ
5. ชวยใหขอมูลที่บงถึงอิทธิพลของการดําเนินโครงการวาเปนอยางไร คุมคา
6. เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเองจะทําให
ผูปฏิบัติง านทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอยและนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551: 93-95) ไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินโครงการ
ตาง ๆ ไวดังนี้
1. เป น เครื่ อ งมื อ ของการรั บ รองคุ ณ ภาพในการบริ ก าร ถึ ง แม จ ะไม ส ามารถประกั น
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได
2. ชวยใหผูสนับสนุนดานเงินลงทุนไดรับทราบปญหา หรืออุปสรรคในการดําเนินงานของ
โครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณที่เปนจริง
3. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
0

0

0

0

0

0

0
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4. ชวยชี้ใหเห็นความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลัง โดยสามารถจะทราบ
ไดวา โครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน
5. ชวยใหไดขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทําใหทราบถึงขอจํากัดและ
ปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงโครงการ
6. ชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดานที่พึงประสงค และไมพึงประสงคควบคู
กันไป
เชาว อิ น ใย (2553: 12) ได อ ธิ บ ายความสํ า คั ญ ของการประเมิ น โครงการไว วา การ
ประเมิน โครงการเปน สวนหนึ่ง ของการวิจัย เปนกระบวนการที่มีระบบเพื่อคนหาขอเท็จจริง หรือ
กฎเกณฑตาง ๆ ทั้ง ยัง เปน กระบวนการที่มีระบบเพื่อตัดสินความสําเร็จของโครงการอีกดวย การ
ประเมินโครงการเปนการดําเนินงานที่ไมใชความพยายามในการสรางทฤษฎีหรือพัฒนาองคความรู
ทางสังคมศาสตร การประเมินโครงการที่นํามาใชในทางสังคมศาสตรนั้น เปนการเตรียมสารสนเทศ
เพื่อใชในการปรับปรุงโครงการทางสังคม เหตุผลประการสําคัญที่จําเปนตองประเมินโครงการก็คือ มี
ทางเลือกในการดําเนินโครงการไดมากมายที่จะทําใหการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงจําเปนตองประเมินโครงการวา ประสบความสําเร็จหรือไม
พิ ส ณุ ฟองศรี (2553: 36) กล า วว า ความสํ า คั ญ ของโครงการต อ งทํ า เป น ระบบ ซึ่ ง มี
ความสําคัญ และจะชวยใหบรรลุจุดมุงหมายไดดังนี้
1. เปน แนวทางหรือวิธีการที่จะนําไปสูปรากฏการณที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในอนาคต
อยางมีระบบ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และกิจกรรมตาง ๆ ไว
2. ทําใหการกําหนดลําดับชั้น ของกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองทําใหตอเนื่องสอดคลองกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรตาง ๆ และมีประสิทธิผลได
3. ทําใหเกิดการประสานระหวางผู ปฏิบั ติง านหรือ หนวยงานปฏิบั ติ ที่เกี่ยวของ ไมให
กิจกรรมบางอยางขาดหายไปหรือซ้ําซอนกัน
4. ทําใหเกิดการประเมินผลอยางมีขั้นตอน และมีคุณภาพที่ดี ทําใหไดสารสนเทศจากการ
ประเมินที่เปนประโยชน
สุภาพ ธีรทวีวัฒน (2554: 23) กลาววา การประเมินโครงการมีความสําคัญ ดังนี้
1. ทําใหเกิดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะผลยอนกลับ จะชวยใหเกิดแผน
ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. ทําใหไดงานหรือโครงการที่เหมาะสม มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและเกิดผลตาม
เปาหมาย
3. กระตุ น ให ผู ป ฏิ บั ติ มี ค วามกระตื อ รื อ ร น มี ค วามเอาใจใส แ ละระมั ด ระวั ง ในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ
0

0

0

0

0
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4. ทําใหทราบความสําเร็จ ปญหา หรืออุปสรรค เพื่อจะไดสงเสริม แกไข ปรับปรุง ให
เปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายหรือสถานการณที่เปลี่ยนไป
ศิริกาญจน งาชาง (2560: 9) กลาวถึงประโยชนของการประเมินโครงการ ไวดังนี้
1. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่นํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกําหนดโครงการการตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนความเปนไปไดในการจัดทําโครงการ
2. ชวยใหทราบขอ มู ล สารสนเทศเกี่ย วกั บความก าวหนา ปญ หาและอุป สรรคในการ
ดําเนินโครงการซึ่งนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแกไขการดําเนินโครงการ
ใหเปนไปตามทิศทางที่ตองการ
3. ชวยใหไ ดขอมูลสารสนเทศเกี่ ยวกั บความสํ าเร็ จและความลมเหลวของโครงการที่
นํามาใชในการตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะดําเนินโครงการในชวงตอไปอยางไร ยกเลิกหรือปรับขยาย
การดําเนินโครงการตอไปอีก
4. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการวาเปนอยางไรคุมคา
กับการลงทุนหรือไม
5. ช ว ยให เ กิ ด การเสริ ม แรงสร า งพลั ง จู ง ใจให กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในโครงการเมื่ อ ทราบ
ผลสําเร็จจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการ โดยจะมุงเนนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการใหมี
คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการหรือองคกร
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการของนักวิชาการ
สรุปไดวา การประเมินโครงการชวยใหเห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน ชวยใหการ
กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินมีความคมชัด และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ชวยใหกําหนดตัวแปร
หรือประเด็นสําคัญในการประเมินไดอยางชัดเจน และเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ พัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
0

5. ขั้นตอนการประเมินโครงการ
สมคิด พรมจุย (2550: 102) ในการประเมินโครงการซึ่งถือเปนการวิจัยรูปแบบหนึ่งมี
กระบวนการดําเนินการประเมิน ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประเมินอะไร: การวิเคราะหโครงการที่มุงประเมิน
2. ทําไมจึงตองประเมิน: หลักการและเหตุผลของการประเมิน
3. ประเมินเพื่ออะไร: กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน
4. มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบาง: ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการประเมิน
5. จะประเมินไดอยางไร: การออกแบบการประเมิน
5.1 กําหนดรูปแบบการประเมิน
5.2 กําหนดประเภทของตัวแปรหรือขอมูลหรือตัวชี้วัด
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5.3 กําหนดแหลงขอมูล/ผูใหขอมูล
5.4 กําหนดเครื่องมือ/วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.5 กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล
5.6 กําหนดเกณฑการประเมิน
6. เครื่องมือที่ใชในการประเมินมีอะไรบาง: เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
7. จะเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการใด: การเก็บรวบรวมขอมูล
8. จะสรุปขอมูลใหมีความหมายไดอยางไร: การวิเคราะหขอมูล
9. จะนําผลการประเมินไปใชไดอยางไร: รายงานผลการประเมิน
ในการดํ า เนิ น งานขั้ น ตอนที่ 1 ถึ ง 5 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น ถึ ง ขั้ น ตอนที่ 5 ผลลั พ ธ ข องงานที่
นักประเมินได คือ เคาโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมิน โครงการ
ซึ่งอยูในสภาพพรอมที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป
พิสณุ ฟองศรี (2553: 9-10) กลาววา การประเมินผลโครงการมีขนั้ ตอนสําคัญ 9 ขั้นตอน
เชนเดียวกับการประเมินสิ่งอื่น ๆ โดยอาจมีรายละเอียดแตกตางกันบาง ดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะหโครงการ ในขั้นตอนนี้ ผูประเมินตองศึกษาโครงการที่จะประเมิน
อยางละเอียดเชนเดียวกับการประเมินสิ่งอื่น ๆ โดยศึกษาไดจากเอกสารที่เปนตัวโครงการ ผูเกี่ยวของ
หรือแผนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม การติดตามประเมินผล และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาง ๆ ของโครงการ (ถามี)
2. ศึ ก ษารู ป แบบหรื อ แนวทางการประเมิ น ขั้ น ตอนนี้ ก็ เ ช น เดี ย วกั น เพี ย งแต ก าร
ประเมิ น ผลโครงการจะเน น นํ า สารสนเทศไปใช ใ นการตั ด สิ น ใจอนาคตโครงการว า เลิ ก หยุ ด
ดําเนินการตอปรับ ขยาย ฯลฯ ดัง นั้น ควรคํานึง ถึง ขอสรุปที่ชัดเจนวา รูปแบบหรือแนวทางการ
ประเมิน ใดที่ไ ดขอสรุปชัดเจนกวา โดยผูประเมินควรใหขอเสนอแนะหรือทางเลือกหรือพิจารณา
รวมกับผูตองการใชสารสนเทศจากการประเมินหรือผูเกี่ยวของ
3. กําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมิน ขั้นตอนนี้ก็เชนเดียวกันเพียงแตการ
ประเมินตองเนนผลที่ได ทั้งผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม โดยแนวทางที่กําหนด
ประเด็นการประเมินก็ไดจากองคประกอบตาง ๆ ของโครงการ รูปแบบการประเมิน วัตถุประสงค
โครงการ ผูเกี่ยวของและประสบการณผูประเมินเชนกัน
4. การกําหนดขอบเขตการประเมิน การประเมินผลโครงการสามารถประเมินเฉพาะสวน
เชน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทางตรงและทางออม ประสิทธิภาพ หรือจะประเมินทั้งหมดก็จะได
สารสนเทศครอบคลุมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรในการประเมินมากขึ้นดวย
5. การพัฒนาตัวชี้วัด กําหนดเกณฑและคาน้ําหนัก ดําเนินการไดเชนเดียวกับหัวขอการ
ประเมินความกาวหนาในการดําเนินโครงการ แตในที่นี้จะเนนผล ดังนั้น ตัวชี้วัดก็จะเปนองคประกอบ
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ยอยของผลในระดับตาง ๆ และควรกําหนดเกณฑในการประเมินตามแนวทางตาง ๆ ที่กลาวมาแลว
เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจอนาคตโครงการ
6. การออกแบบหรือกําหนดกรอบแนวคิดการประเมิน เชนเดียวกับหัวขอการประเมิน
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการ
7. การสรางและพัฒ นาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล เชนเดียวกับหัวขอการประเมิ น
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการ
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เชนเดียวกับหัวขอการประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินโครงการ แตเนื่องจากมีก ารเน น ผลของโครงการถ าต องการความชั ด เจนอาจต องใช ส ถิ ติ
ในการทดสอบความแตกตางของผลระหวางกอนและหลังฝกอบรม โดยอาจใชการทดสอบที่แบบกลุม
ไมอิสระ
9. การเขียนรายงานการประเมินในขั้นตอนสุดทายนี้ เนื่องจากเปนการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการอาจจะมีเวลาเพียงพอ รวมทั้งผลการประเมินจะตองใชตัดสินใจที่มีความสําคัญ คืออนาคต
โครงการมากกวาการประเมินความกาวหนาในการดําเนินโครงการ จึงควรเขียนรายงานการประเมิน
เต็มรูปแบบและเอื้อตอการตัดสินใจที่สําคัญดังกลาว
ไพรัช บวรสมพงษ ( 2554: 47) กลาววา การประเมินโครงการเปนกระบวนการที่ตอง
กระทําอยางมีขั้นตอนสอดคลองกับสภาพแวดลอมของโครงการ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 7 ขั้นตอน
ไดแก
1. การกําหนดวัตถุประสงคท่ีจะประเมิน หมายถึง เปนการกําหนดเปาหมายหรือสิ่งที่
ตองการประเมิน ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการมีหลาย
ลักษณะ หลายระดับ
2. การเลือกวัตถุประสงคที่ตองการจะวัด ซึ่งจะเกี่ยวของกับระยะเวลาของการวัด เชน
การวัดผลเฉพาะหนา ระยะสั้น หรือการวัดผลระยะยาว ความยั่งยืนของโครงการ และงบประมาณที่
อาจจะเปนขอจํากัดในการประเมินผลโครงการระยะยาวได
3. การเลื อ กเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น และกระบวนการในการประเมิ นผลโครงการ
หมายถึง การกําหนดเนื้อหาการประเมินใหตรงกับเจตนารมณของการประเมินโดยการสรางเครื่องมือ
เพื่อที่จะใชในการประเมินผล
4. การเลือกกลุมตัวอยาง หมายถึง ผูที่เปนกลุมตัวแทนหรือกลุมผูที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการทั้งหมด และอาจรวมถึงกลุมผูไดรับประโยชนทางออกจากการดําเนินโครงการ
5. การเลือกเทคนิคการวิเคราะหขอมูล ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการวาเปนอยางไร เชน
โครงการที่มีลักษณะเปด-ปด
0

0

0

0

0

0

0

0

21
6. การเขียนรายงานสรุปและขอเสนอแนะ เปนการนําเสนอถึงสารสนเทศขอคนพบอัน
เกิดจากการดําเนินโครงการเพื่อใชในการตัดสินใจ
เชาว อินใย (2553: 17-19) ไดจําแนกขั้นตอนของการประเมินโครงการ ออกเปน 6
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ กอนทําการประเมินโครงการ
ผูประเมินจะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน โครงการที่เสนอขออนุมัติ ถาเปนโครงการ
นํารองก็ควรศึกษาเอกสารรายงานความกาวหน าของโครงการ หรือถามีรายงานผลการประเมิ น
โครงการฉบั บสมบู รณ ก็ ค วรนํ า มาศึ ก ษา จะทํ า ให ผู ป ระเมิ นได เข า ใจความเป นมาของโครงการ
สภาพแวดลอม วัตถุประสงค ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะทําใหผูประเมินสามารถกําหนดประเด็น
การประเมินและตัวชี้วัดตอไปได
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน ในขั้นตอนนี้ผูประเมินจะตองตอบ
คําถามใหไ ดวา จะประเมินโครงการอะไร ประเมินทําไม เพื่อใคร หรือใครเปนผูใชผลการประเมิน
ขอมูลที่จะตอบคําถามเหลานี้ไดมาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการสัมภาษณผูรับผิดชอบ
โครงการ ผูสนับสนุนโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดขอบเขตของการประเมิน เปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่
จะทําใหการประเมินโครงการสามารถดําเนินการได และบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยพิจารณาจาก
พื้นที่ที่จะทําการประเมิน หนวยงานที่ตองการติดตาม บุคคลที่ผูประเมินตองสัมภาษณ เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณากําหนดตัว บง ชี้และแหลง ขอมูล การกําหนดตัวบง ชี้ในการ
ประเมินสามารถกําหนดไดจากวัตถุประสงคของโครงการ หรือจากตัวแบบการประเมินเชิงทฤษฎี เชน
การกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ จ ากรู ป แบบการประเมิ น แบบ CIPP Model หรื อ อาจจะพิ จ ารณาจากความ
คาดหวังของผูใชผลการประเมินก็ได ตัวบงชี้มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทําไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลที่ผูประเมินเก็บรวบรวมมา
ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการประเมิน การสรุปผลการประเมินโครงการ ผูประเมินควรเนน
ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ คื อ ผลผลิ ต จากโครงการ ป ญ หา และข อ จํ า กั ด ของการดํ า เนิ น โครงการ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับขั้นตอนของการประเมินโครงการ สรุปไดวา การกําหนดขั้นตอน
หรือกระบวนการประเมินนั้นทําใหผูประเมินสามารถกําหนดจุดเริ่มตน กระบวนการ ดําเนินการโดยใช
เวลาและทรัพยากรตาง ๆ จนถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดมุงหมายของโครงการ
0
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รูปแบบการประเมินโครงการ
สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ (2547: 72-86) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 104-129) ไดอธิบาย
รูปแบบของการประเมินไว 32 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการวิเคราะหระบบ (System Analysis Model) รูปแบบการประเมินนี้ใชเทคนิค
PPBS (Planning Programming and Budgeting System) ซึ่งมีแนวคิดมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร
มาใชในหนวยงานของทางรัฐบาล เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดเชื่อวาปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธกันสามารถวัดผลไดในเชิงปริมาณ การประเมินตาม
รูปแบบนี้นิยมใชการทดลองเชนเดียวกับการวิจัยเชิงทดลอง มีการออกแบบกลุมการทดลองและกลุม
ควบคุ ม เพื่ อ หาข อ มู ล เชิ ง สาเหตุ ระหวา งปจ จั ย เบื้ อ งต นและผลผลิ ต รวมทั้ ง สรุป ผลที่ ไ ด วา บรรลุ
เปาหมายหรือไม ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสิ่ง ประเมินอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ใน
ประเด็นผลผลิตวาเปนไปตามที่คาดหมายหรือไมเพียงใด โดยใชเกณฑการสิ้นเปลืองทรัพยากรนอย
ที่สุด
2. รูปแบบการวิเคราะหคาใชจาย (Cost Related Analysis Model) รูปแบบการประเมิน
แบบนี้ประยุกตการวิเคราะหคาใชจายในทางเศรษฐศาสตรมาใชในการประเมินโดยมีเทคนิคในการ
วิเคราะหที่สําคัญ คือ การวิเคราะหคาใชจายกับประสิทธิผลที่ไดรับ (Cost Effectiveness Analysis)
และการวิเคราะหกับผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Cost Benefit Analysis) เพื่อใหแนใจวา ทางเลือก
นั้นมีคาใชจายภายใตวงเงินที่มีอยู
3. รูปแบบเพิร ท (Program Evaluation and Review Techniques Model) การประเมิ น
ในรูปแบบนี้ใชเทคนิคการทบทวนและการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการหรือองคกร เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและเสร็จทันเวลาที่กําหนด โดยอาศัยการสรางแผนผังการดําเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอนและปริมาณ เวลาที่ใชในแตละกิจกรรมสําหรับหาเสนทางการดําเนินกิจกรรมที่
วิกฤต โดยใหความสําคัญตอเสนทางวิกฤตเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายและเสร็จทันกําหนดเวลา อาจพูด
ไดวาหลายรูปแบบการประเมินแบบนี้ เปนเทคนิควิธีในการติดตามสิ่งที่จะประเมินนั่นเอง
4. รูปแบบของรอสซี ฟรีแมนและไวรซ (Rossi, Freeman and Wright Approach Model)
รูปแบบการประเมินแบบนี้ใชชื่อตามชื่อของผูพัฒนาทั้ง 3 คน เปนรูปแบบอยางเปนระบบที่พยายาม
เนนการประเมินที่มีการวางแผน กําหนดวิธีการที่เปนมาตรฐานและชัดเจน เพื่อใหผลการประเมินมี
ความหมายเที่ ย งตรงและเป น ปรนั ย วั ต ถุ ป ระสงค ข องการประเมิ น เน น ที่ ก ารดํ า เนิ น งานว า
เขาถึงกลุมเปาหมายเพียงไร เปนไปตามแผนหรือไม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร โดยการ
ประเมินตองไดรับสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการวางแผนการติดตามควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
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5. รูปแบบการทดลอง (Experimental Model) รูปแบบการประเมินนี้พัฒนาโดยนักวัดผล
ทางจิตวิทยา ซึ่งนําหลักการวัดและการทดลองมาใชเปนแนวทางหนึ่งของการประเมินการประเมิน จะ
เนนการออกแบบอยางรัดกุมเทาที่เปนไปได โดยใชแบบแผนการทดลองหรือกึ่งการทดลอง มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการตัดสินผลเนนขอมูลเชิงประจักษมากกวาใชมาตรฐานหรือความรูสึก
สวนตัวและสรุปผลในรูปแบบของความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพื่อจะไดนําผลมาใชอางอิงกับสิ่งประเมิน ที่
มีลักษณะคลายคลึงกันได
6. รูปแบบยึดจุดมุงหมาย (Goal - Based Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้ยึดจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมินเปนหลักในการประเมินความสําเร็จ วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน
ซึ่งสามารถนํามาเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการตัดสินผลสําเร็จของการดําเนินงานได ในการกําหนด
วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน จึงตองมีความชัดเจนในรูปแบบของวัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมินทําให
นักประเมินวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อจะเปนการตัดสิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงานได
7. รู ป แบบการตรวจสอบความไม ส อดคล อ ง (Discrepancy Model) รู ป แบบนี้ เ น น การ
ตรวจสอบความไมสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเปนการชี้จุดเดนจุดดอย
ของการดําเนินงานโดยการบรรยายเอกสารที่เกี่ยวของ สัง เกตการณในสนามประเมิน การบรรลุ
เปาหมายระหวางการดําเนินงานประเมินและการบรรลุเปาหมายสุดทาย นักประเมินจะตองกําหนด
กฎเกณฑมาตรฐานความสอดคลองของแตละขั้นตอนของการประเมิน
8. รูปแบบซิปป (Context - Input - Process - Product Model: CIPP) รูปแบบ CIPP นี้
ใชสําหรับการประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสิน ใจ
เกี่ยวกับการเลือกเปาหมายหรือจุดมุงหมายของสิ่งที่จะประเมิน การดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธี
แผนงานและการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีแผนงานการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน ขยาย ยุบหรือเลิกสิ่งที่ประเมิน โดยนักประเมินจะตองออกแบบการประเมิน
ใหสอดคลองกับสภาพการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น
9. รู ป แบบศู น ย ก ลางการเรี ย นรู ด า นประเมิ น (Center for the Study of Evaluation
Model) รูปแบบการประเมินนี้เนนการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารโดยการประเมิน
ประกอบด ว ยกิ จ กรรมสํ า คั ญ คื อ การประเมิ น ความต อ งการของระบบ (System Assessment)
ประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) ประเมินดําเนินงานตามแผน (Implementation)
ประเมิ น ความก า วหน า (Progress Evaluation) และประเมิ น ผลลั พ ธ (Outcome Evaluation)
นักประเมินจะตองรวบรวมขอมูลที่นาเชื่อถือไดเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมินตรงกับความตองการของผูบริหาร
โดยจะตองทราบวา ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ผูบริหารตองการขอมูลอะไรและนักประเมินควรเปน
คนกลางที่ไมมีสวนเกี่ยวของหรือไมมีสวนรวมกับสิ่งที่ประเมิน
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10. รูปแบบการนําผลไปใชประโยชน (Utilization - Focused Approach Model) รูปแบบ
การประเมินแบบนี้ จะเนนการนําผลไปใชประโยชน โดยอาศัยบุคลิกภาพของนักประเมินไปสูการใช
ประโยชนของผลการประเมิน นักประเมินจะตองสรางความสัมพันธสวนตัวกับผูตองการใชขอมูล
โดยตรง เพื่อใหทราบแนวทางในการตัดสินใจที่ตองการทําและใหขอมูลที่ผูใชตองการใหตรงดวยการ
ระบุผูเกี่ยวของโดยตรงที่ตองการใชผลการประเมิน
11. รูปแบบยึดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders - Based Model) รูปแบบการประเมินนี้
ใหความสําคัญและเนนสนองความตองการของกลุมตาง ๆ (Multiple Stakeholder Groups) เชน
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูสนใจและเกี่ยวของกับสิ่งที่ประเมินกลุมเหลานี้จะมีสวนรวมในขั้นตอน
ตาง ๆ ของการประเมิน การเลือกกลุมผูเกี่ยวของควรพิจารณาวา ถาเพื่อกระตุนใหไดผลการประเมิน
ไปใชประโยชน (Utilization) ควรเลือกกลุมที่มีอํานาจในการตัดสินใจดานนโยบายและควรใหมีสวน
รวมอยางจริงจัง เชน ผูบริหารและผูที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย เปนตน
12. รูปแบบสนองความตองการ (Responsive Model) รูปแบบการประเมินนี้เนนสนอง
ความตองการสารสนเทศของผูที่สนใจใชผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน
ตามทัศนะของผูเกี่ยวของหลายฝายอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลดวยการสัง เกตและสัมภาษณ
ตามสภาพธรรมชาติ โดยใชนักสังเกตหลายคนสังเกตกลุมผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ เนนขอมูลที่เกี่ยวกับ
การรั บ รู ก ระบวนการและผลกระทบในด า นการเปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยพิ จ ารณา
องคประกอบของการประเมิน 3 สวน คือ สิ่ง นําการปฏิบัติและผลลัพธ วิธีการประเมินเนน การ
บรรยายความสั มพั น ธข ององค ป ระกอบตามที่ ค าดหวัง และที่ เ กิด ขึ้ นจริง เพื่ อ นํ า มาตัด สิ นคุ ณคา
โดยเปรียบเทียบมาตรฐานในทัศนะของผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ สวนการตัดสินคุณคาสุดทายใหเ ปน
หนาที่ของผูใชผลการประเมิน โดยกําหนดเกณฑและพิจารณาคุณคาของกลุมตาง ๆ เอง รูปแบบ
การประเมินนี้นํามาใชกันมากในประเทศไทย
13. รูปแบบที่เนนการสรางสรรคของนักประเมิน (Creative Model) รูปแบบนี้จะใชหลัก
ความสอดคล อ งการตอบสนองตามสถานการณ (Situation ally Responsive) เน น การนํ า
ผลประโยชนไ ปใช (Utilization - Focused) และมีวิธีการยืดหยุน (Methodologically Flexible)
ดวยการใชกระบวนการแกปญหาในการปรับเปลี่ยนสถานการณและการประเมินใหเหมาะสมกัน โดย
อาศัยความสามารถสวนตัวของนักประเมินในการเจรจาตอรอง การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพื่อ
ออกแบบการประเมิน และปรับเทคนิควิธกี ารใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
14. รู ป แบบทรานเซ็ ค ชั น เนล (Transactional Model) การประเมิ น รู ป แบบนี้ ใ ช เ พื่ อ
แกความแตกแยกหรือขัดแยง อันเนื่องมาจากการดําเนิน งาน โดยใชหลักการบริหารความขัดแย ง
กระบวนการประเมินจะเริ่มดวยการประชุม เพื่อรับทราบปญ หาของกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของ
ทั้ง หมด สรางเครื่องมือ ติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ เกี่ย วกับการรั บรู ปญ หา
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ความคาดหวังของกลุมตาง ๆ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ประเมินใหเหมาะสม โดยสรางความรับผิดชอบรวมกัน
รวมทั้งติดตามควบคุม ตรวจสอบและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นใหมดวย
15. รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model) สําหรับรูปแบบการประเมินแบบนี้ เนนการ
ใช เ ทคนิ ค การสั ง เกตแบบปลายเป ด (Open - Ended Model) เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของ
สิ่งที่จะประเมิน เชน ขอตกลงเบื้องตน สถานการณแวดลอมและปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอสิ่งที่ประเมิน เพื่อบรรยายแปลความหมายและจัดทําเอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดีผลเสีย
ของสถานการณแวดลอม นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธที่สําคัญ รวมทั้งแสวงหาหลักการ
ทั่วไป
16. รู ป แบบประชาธิ ป ไตย (Democratic Model) การประเมิ น รู ป แบบนี้ เน น หลั ก การ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยใหความสําคัญ ตอผูมีประโยชนจากการดําเนินงานทุกกลุมใหมีสวนร วม
ในกระบวนการประเมิน นักประเมินจะทําหนาที่ติดตอเจรจาประสานงานระหวางแหลงทุนผูบริหาร
ผูรับบริการ ผูไดรับผลจากสิ่งที่ประเมินและประชาชนทั่วไป ตลอดจนทําหนาที่ศึกษาขอมูลของสิ่งที่
ประเมิ น เสนอและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า งกลุ ม ผลประโยชน ต า ง ๆ การตั ด สิ น คุ ณ ค า และ
ขอเสนอแนะ สิ่งที่ประเมินขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูเกี่ยวของแตละฝาย
17. รูปแบบที่เนน ผูบริโภค (Consumer - Oriented Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้
เนน ความสําคัญ ของผูบริโภค โดยมีแนวคิดอยางการประเมินมีจุดมุง หมายหากเกิด ประโยชน ต อ
ผูบริโภค สําหรับการตัดสิน ใจเลือกบริโภคใหคุมคา หรือสนองตอบตอความตองการของผูบริโภค
ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ โดยควรตัดสินคุณคาตามมาตรฐานของผูบริโภคเปนสําคัญ อาจเปนผูซื้อ
สินคา ผูใชบริการผูเขาโครงการฝกอบรม ผูเลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู ผูปกครองและผูเสียภาษี
เปนตน
18. รูปแบบพิพากษา (Judicial Model) รูปแบบนี้นําวิธีการพิพากษาคดีมาใช เพื่อใหไดขอ
ยุติเกี่ยวกับการตั ด สิน คุ ณ ค าของสิ่ง ที่ป ระเมิน ดวยการนําสืบ พยานหลัก ฐานของทีมนั กประเมิ น
2 ฝ า ย ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลของสิ่ ง ที่ ป ระเมิ นแตกต า งกั น เพื่ อ เป ด โอกาสให นั ก ประเมิน
แตละฝายแสดงหลักฐานของฝายตนโดยมีการซักถามพยานของตนและฝายตรงกันขาม ผูพิพากษา
และคณะลู ก ขุ น รั บ ฟ ง การเสนอข อ เท็ จ จริ ง และการสื บ สวนพยานจากที ม นัก ประเมิ น แต ล ะฝาย
เพื่อเปน ขอมูลในการตัดสินคุณคาของสิ่ง ที่ประเมินและจัดทําขอเสนอแนะ การประเมินรูปแบบนี้
มีแนวคิดวา การสืบสวนกับมนุษยถือวา เปนหลักฐานที่สําคัญที่สุด เพราะนอกจากจะไดขอเท็จจริง
แลวยังไดขอมูลเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกนึกคิด คานิยม สีหนา ทาทาง ซึ่งสามารถใชประกอบการ
พิจารณาเพื่อตัดสินคุณคาที่เหมาะสมได
19. รูปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model) รูปแบบการประเมินนี้เกิดจากการ
ตื่นตัวในการรวบรวมกลุมของนักวิชาชีพ เปนสมาคมวิชาชีพตาง ๆ เพื่อคุมครองสิทธิการประกอบ
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วิชาชีพของสมาชิกและกําหนดจรรยาบรรณ มาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ
โดยใชรูปแบบการประเมินจากกลุมผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ กําหนดกฎเกณฑมาตรฐาน
ในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ เป น แนวทางในการตั ด สิ น คุ ณ ภาพของสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น เช น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ผลงานทางวิชาการเพื่อรับรองวิทยฐานะและการใหวุฒิบัตร เปนตน
20. รูปแบบอิสระจากจุดมุงหมาย (Goal - Free Model) รูปแบบการประเมินนี้ เปนรูปแบบ
ที่พยายามลดความลําเอียงของการประเมินแบบยึดจุดมุงหมาย ดวยการเนนประเมินความตองการ
จําเปน เพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินทั้งทางบวกและทางลบ โดยใหมีการ
ประเมินความตองการจําเปน เพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน การประเมิน
แบบอิ ส ระจากจุ ด มุ ง หมายมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ท ราบผลทั้ ง หมด แล ว นํ า ไปเปรี ย บเที ย บการ
ดําเนินงานเรื่องอื่น ๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการดํา เนินงาน วิเคราะหคาใชจ ายเพื่อ ศึ ก ษา
อัตราสวนของคาใชจายกับประสิทธิผลกอนจะสรุปผลการดําเนินงานและคุณคาในภาพรวมของสิ่งที่
ประเมิน
21. รูปแบบประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม (Training Model) รูปแบบนี้เหมาะสมสําหรับ
การประเมินโครงการฝกอบรม เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของการฝกอบรมวาใหผลอะไรบางแกผูเขา
รับการฝกอบรมและหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุง
โครงการฝกอบรมหรือตัดสินใจยุติหรือดําเนินโครงการตอไป โดยประเมินผลของการฝกอบรมเปน 4
ขั้น ตามลําดับขั้น คือ การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ซึ่งเปนความรูสึกตอบสนองตอโครงการของผู
เข า รั บ การอบรม เช น หลั ก สู ต ร เนื้ อ หา สาระ วิ ท ยาการ เอกสาร สถานที่ โ สตทั ศ นู ป กรณ แ ละ
ระยะเวลา เปนตน การประเมินการเรียนรู (Learning) ซึ่งเปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการ
อบรม เชน การเพิ่มขึ้นของความรู ทัศนคติและทักษะกอน-หลังการฝกอบรม เปนตน การประเมิน
พฤติ ก รรม (Behavior) เป น การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมเมื่ อ กลั บ ไป
ปฏิบัติง าน เปน ตน และการประเมินผลลัพธตอองคก าร (Results) เปนการประเมินผลลัพธ ห รื อ
ผลกระทบที่เกิดตอองคการกันเองมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เชน
การลดลงของปจจัยเสี่ยง การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและประสิทธิภาพ เปนตน
22. รู ป แบบของปาร ค เก อ ร (Parker Model) รู ป แบบนี้ ใ ช ป ระเมิ น โครงการฝ ก อบรม
เช น เดี ย วกั บ รู ป แบบที่ 21 โดยประเมิ น ใน 4 ประเด็ น คื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Job Performance)
ซึ่งจะประเมินวาผูเขารวมโครงการไดปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือไม โดยพิจารณาจากปริมาณและ
คุณภาพของงาน เวลา การลดตนทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน การปฏิบัติงานกลุม
(Group Performance) โดยพิจารณาผลการปฏิบัติง านทั้ง กลุม ซึ่ง ประเมิน ไดคอนขางยากเพราะ
มีตัวแปรเชิงสาเหตุอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของมาก ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (Participants
Satisfaction) โดยพิจารณาความพึงพอใจตอโครงการในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาและวิธีการฝกอบรม
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เปนตน ความรูที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวมโครงการในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาและวิธีการฝกอบรม เปนตน
ความรูที่เพิ่มขึ้น ของผูเขารวมโครงการ (Participants Knowledge Gained) โดยพิจารณาความรู
ดานหลักการ ทฤษฎีและทักษะในทางปฏิบัติ การประเมินรูปแบบนี้จะเนนประเด็นความพึงพอใจและ
ความรูของผูเขารวมโครงการ
23. รูปแบบเบลล (Bell Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรมโดยมุงผลลัพธทั้ง
ระยะสั้ น และระยะยาว ระยะสั้ น ใน 2 ประเด็ น ประเด็ น แรก คื อ ผลลั พ ธ ท างปฏิ กิ ริ ย า
(Reaction Outcomes) โดยพิจารณาจากทัศนคติของผูเขารวมโครงการในเรื่องตาง ๆ เชน เนื้อหา
วิธีการฝกและกิจกรรม เปนตน ผลลัพธทางความสามารถ (Capability Outcomes) โดยพิจารณาวา
ผู เ ข า ร ว มโครงการได ค วามรู แ ละคาดว า จะนํ า ความรู ไ ปใช อ ย า งไร ผลลั พ ธ ท างการประยุ ก ต
(Application Outcomes) โดยพิจารณาวา ผูเขารวมโครงการไดนําความรูไปประยุกตใชปฏิบัติจริง
หรื อ ไม อ ย า งไร ผลลั พ ธ ท างการประยุ ก ต (Application Outcomes) โดยพิ จ ารณาว า ผู เ ข า ร ว ม
โครงการได นํ า ความรู ไ ปประยุ กต ใ ช ป ฏิ บั ติ จ ริ ง หรื อไมอ ย า งไร ผลลั พ ธ ด า นความคุ ม ค า (Worth
Outcomes) เปนการพิจารณาผลที่ไดจากโครงการเปรียบเทียบกับทุนในรูปแบบของตัวประเมิน
24. รู ป แบบไคโร (CIRO Model) รู ป แบบประเมิ น โครงการฝ ก อบรมนี้ จ ะประเมิ น
4 ประเด็น คือ บริบท (Context) โดยจะพิจารณาความจําเปนวา ควรฝกอบรมหรือไม อบรมแลว
จะทําใหมีความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานและแกปญ หาองคก ารไดหรือไม ปจจัยนําเข า
(Input) จะพิจารณาทรัพยากรที่ใชในโครงการวา มีอะไรบางและใชอยางไรจึงจะทําใหโครงการไดรับ
ความสําเร็จ ปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินทัศนคติของผูเขารวมโครงการโดยใหรายงาน
เชิ ง อั ต วิ สั ย (Subjective Report) ผลลั พ ธ (Outcomes) จะเน น เก็ บ ข อ มู ล ผลลั พ ธ ข องโครงการ
เพื่อเตรียมวางแผนปรับปรุงโครงการในอนาคต
25. รู ป แบบไอโป (IPOO Model) รู ป แบบนี้ ใ ช ป ระเมิ น โครงการฝ ก อบรมโดยประเมิ น
4 ประเด็ น คื อ ป จ จั ย นํ า เข า (Input) จะพิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบของโครงการ เช น คุ ณ สมบั ติ
ของผูเขารวมโครงการ วิทยาการ เอกสาร สิ่งอํานวยความสะดวกและงบประมาณ เปนตน
26. รูปแบบที่ยึดทฤษฎี (Theory - Based Model) การประเมินรูปแบบนี้ยึดการขับเคลื่อน
ทางทฤษฎีโดยใชทฤษฎีชวยในการตัดสินวา สิ่งที่ประเมินนั้นประสบความสําเร็จเพราะสาเหตุ จ าก
ปจจัยใดเปนสาเหตุเพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับพัฒนาสิ่งที่ประเมินไดอยางชัดเจน
โดย
มีทฤษฎีรองรับซึ่งอาจเรียกไดวาเปนรูปแบบที่ใชเพื่อการประเมินเชิงสาเหตุ เพื่อใหทราบวาผลที่ไดมี
ป จ จั ย หรื อ ตั ว แปรใดทํ า ให ผ ลการประเมิ น เป น เช น นั้ น จะได แ ก ไ ขหรื อ พั ฒ นาสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น ได
อยางตรงจุดตอไป รูปแบบลักษณะนี้มีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคต
27. รู ป แบบมู ล ค า เพิ่ ม (Value - Added Model) การประเมิ น รู ป แบบนี้ เน น ผลลั พ ธ
ที่เปนมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนการติดตามผลลัพธอยางเปนระบบ (Outcomes Monitoring) เพื่อประเมิน
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ความงอกงาม พัฒนาการหรือคะแนนเพิ่ม โดยใชแบบสอบมาตรฐานเปนเครื่องมือติดตามประเมิน
ความก า วหน า แนวโน ม ของผลสั ม ฤทธิ์ พั ฒ นาการของระบบการศึ ก ษาสถานศึ ก ษาหรื อ ผู เ รี ย น
ในระดับชั้นตาง ๆ โดยประเมินอยางตอเนื่องวามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงใด
28. รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model) รูปแบบนี้มีแนวทางการประเมินที่พยายามเพิ่ม
โอกาสของการนํ า เสนอผลการประเมิ น ไปใช ป ระโยชน เป น วิ ธี ที่ ผ สมผสานระหว า งแนวคิ ด
การประเมิ น ตอบแบบตอบสนองความต อ งการของผู ใ ช ส ารสนเทศ (Responsive Evaluation)
กับวิธีแบบประเมินแบบธรรมชาติ ซึ่งเนนวิธีการที่ยืดหยุนตามสถานการณ โดยเริ่มตนจากการระบุ
ผูอยูในขายที่ใชสารสนเทศจากการประเมิน ระบุองคประกอบที่ตองการประเมิน กําหนดวัตถุประสงค
ของการประเมินใหชัดเจน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมประเด็นปญหาเพื่อตัดสินคุณคา
ของสิ่งที่ประเมิน
29. รูปแบบศิลปะวิจารณ (Criticism Model) รูปแบบนี้ประยุกตหลักของศิลปะวิจารณ (Art
Criticism) มาใช โดยมีแนวคิดวาการวิพากษวิจารณเปนการใชวิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพสิ่ง
ที่ ป ระเมิ น (Descriptive Aspect) ตี ค วามหมายคุ ณ ภาพ (Interpretive Aspect) ออกมาในเชิ ง
ประจักษตามการรับรูของผูเชี่ยวชาญและประเมินตัดสินคุณคา (Evaluative Aspect) แนวทางของ
ศิ ล ปะวิ จ ารณ ประกอบด ว ย ศิ ล ปะการรั บ รู ที่ เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง เกิ ด การฝ ก ฝนและประสบการณ
กับศิลปะในการตัดสินคุณภาพดวยการถายทอดความรูสึกที่ชํานาญแลว เพื่อสะทอนคุณคาของสิ่งนั้น
ออกมา วิธีการประเมินแนวนี้จึงขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญ ประสบการณและการฝกฝนที่เหมาะสม
ของนักประเมิน เพื่อใหไวตอการรับรูและสามารถสะทอนคุณคาของสิ่งนั้นออกมาไดอยางถูกตอง
30. รูปแบบยึดสภาพจริง (Authentic Model) รูปแบบการประเมินนี้เนนการพิจารณาผล
การปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อแกขอจํากัดของการทดสอบ เชน การประเมินตามสภาพปญหาจริง
เกี่ยวกับความคิด การทํางานรวมกับชิ้นงาน งานเขียน แฟมสะสม (Portfolio) และทักษะชีวิต เปนตน
โดยการพิจารณาตัดสินตามมิติระดับคุณภาพ (Rubrics) ซึ่งสวนมากจะใช 5 ระดับ คลายมาตราสวน
ประมาณคา (Rating) มีรายละเอียดแตละระดับชัดเจน ซึ่ง เปนระดับมาตรฐานที่ยอมรับสําหรับใช
เปรียบเทียบภายในกลุมและระหวางกลุม
31. รูปแบบคอนสตัคติวิสท (Constructivist Model) การประเมินรูปแบบนี้ เนนการสราง
ความรวมมือจากทุกกลุมหรือตอบสนองผูเกี่ยวของทุกกลุมเชนกัน โดยมีแนวคิดวาความจริงไมใชสิ่ง
สากลที่ยั่ง ยืน เปน เพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัยของผูเกี่ยวของเทานั้น ผูประเมินจึง มีบทบาทในการ
ควบคุมการประเมินและดําเนินการประเมินรวมกับผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมใหมีฉัน ทามติ
รวมกัน ผูเกี่ยวของมีบทบาทสํา คัญ ในการกํ า หนดประเด็น การประเมิน และให ความเห็น ชอบต อ
วิธีการประเมิน สวนผูประเมิน มีหน า ที่ ให ค วามรู แ ละสร างจิ ต สํ านึก ใหเ กิด พลัง ของความร ว มมื อ
ที่จะพัฒนาสังคมกลุมและตนเอง รูปแบบของการประเมินนี้สามารถนําไปประยุกตไดเมื่อผูประเมิน
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และผูเกี่ยวของทุกฝายเห็น ดวยและตกลงใจที่จะรวมมือกันเปนฉันทามติ โดยผูประเมินจะตอ งมี
คุณธรรมและบารมีเพียงพอและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
32. รูปแบบเสริมพลังอํานาจ (Empowerment Model) รูปแบบนี้มีแนวคิดวา การประเมิน
เปนการสรางความรวมมือจากทุกกลุม มุงตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย ตั้งแตผูที่ไดรับผลกระทบมาก
ที่สุดจนถึงนอยที่สุดใหมารวมกันดําเนินงานจนเกิดเปนพลังความรู ความเขาใจในการประเมินและ
สามารถดําเนินการประเมินไดเอง ความแตกตางที่สําคัญระหวางการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจกับ
การประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุกฝาย ผูประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและ
ดําเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมินและผลการประเมินรวมกัน แตการประเมินแบบ
เสริ ม พลั ง อํ า นาจ ผู ป ระเมิ น มี บ ทบาทเป น ผู แ นะนํ า (Coach) อํ า นวยความสะดวก (Facilitator)
ชวยเหลือเชิงเทคนิคและสรางพลังการประเมินรวมกันของผูเกี่ยวของ
สมหวัง พิธิยานุวัฒ น (2549: 34) กลาววา การออกแบบประเมินสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง ผูประเมิน
จะตองพิจารณาวา จะประเมิน ไดอยางไรจึง จะทําให ผ ลประเมิน ถูกต องตามสภาพความเป น จริ ง
ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูที่จะใชผลประเมิน ซึ่งจะตองใหทันเวลาดวย จากการ
สังเคราะหรายงานการประเมินทั้งหลาย ปรากฏแบบประเมิน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบประเมินเชิงสํารวจ แบบประเมินแนวนี้จะเปนการสํารวจสิ่งตาง ๆ ที่จะชวยในการ
ประเมิน เชน การวิเคราะหตัวโครงการเพื่อประเมินความสอดคลองระหวางจุดมุงหมายของโครงการ
กับกิจกรรมในโครงการ การวิเคราะหเอกสารเปนวิธีการหลักที่ใชในการประเมินตามแนวการสํารวจ
จากความคิดของบุคคลที่เกี่ยวของ จุดออนของการใชแบบประเมินเชิง สํารวจ คือ ผลการประเมิน
คอนขางจะมีความเปน ปรนัยต่ํา ซึ่ง ทําใหผลของการประเมินเปนที่นาสงสัย ทางแกไ ข ก็คือความ
พยายามเก็บขอมู ลเชิง ความคิ ด เห็น ใหมีการตรวจสอบซึ่ง กัน และกัน และพยายามประเมิ น จาก
หลักฐานหรือเอกสารที่มีอยูเปนสําคัญ
2. แบบประเมินเชิงทดลอง เปนการประเมินโดยอาศัยแบบการทดลองในการวิจัยแบบการ
ทดลองที่นิยมใชกันมากเปนแบบมีกลุมเดียว เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น โดยการเปรียบเทียบผลที่ไดจาก
การวัดกอนและหลังการทดลอง ที่มีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว มีจุดออนคอนขางมาก ซึ่งอาจแกไข
โดยอาศัยแบบทดลองที่มี 2 กลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตผลที่เกิดขึ้นยังเปนที่นาสงสัย
วาเปรียบเทียบกัน ไดจริง หรือทําใหผลการประเมินที่ไ ดเนนที่ผลมากเกินไป ซึ่ง ผลการประเมิน มี
ผลกระทบตอการปรับปรุงกิจกรรมและการดําเนินการตาง ๆ นอย
3. แบบประเมินตามโมเดลการประเมิน นักประเมินไดพัฒนาโมเดลการประเมินขึ้น เพราะ
โมเดลในการประเมินจะเปนเครื่องชี้ทิศทางวา การประเมินจะเกี่ยวของกับอะไรบาง และในการ
เลือกใชแบบประเมิน จะตองเลือกใหสอดคลองกับความจําเปน หรือความตองการของผูใชผลการ
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ประเมิน โมเดลที่เกิดขึ้นสวนใหญจะมีความคลายคลึงกันซึ่งประกอบดวย ปจจัย กระบวนการ และ
ผลผลิต เปนแกนในการเสนอโมเดล ซึ่งแยกไดเปน 3 ประเภท คือ
3.1 โมเดลที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal or Objective Attainment Model) หรือที่
รูจักในนามรูปแบบของไทเลอร (Tylerion Model) การประเมินตามโมเดลนี้ เปนการเปรียบเทียบ
ขอความที่ระบุไวในจุดมุงหมาย ไทเลอร (Tyler) เสนอแนะวา ควรเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับ
สวนประกอบ (Performance) ถาผลการเปรียบปราศจากความขัดแยงกัน ก็แสดงวาบรรลุจุดมุงหมาย
ถามีสวนขัดแยงกันก็แสดงวาไมบรรลุจุดมุงหมายการประเมินตามโมเดลนี้มีลักษณะเปนการประเมิน
ในระบบป ด คื อ สนใจเฉพาะผลที่ ใ ช ป ระเมิน จุ ด มุง หมายเท า นั้ น และเป น การประเมิ นรวมสรุป
(Summative Evaluation) ที่เนนผลสุดทายที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงโครงการนอยมาก แตมี
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงสรุป เชน การยุติโครงการหรือ การรับรองโครงการ
3.2 โมเดลเนน การตัด สิน ใจหรื อโมเดลเนนการประจัน หน า (Countenance Model)
ของสเตก (Stake) ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนการบรรยายสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นในดานสิ่งนํา หรือปจจัยที่ใชใน
โครงการ การปฏิบัติ และผลลัพธ โมเดลนี้เปนการบรรยายสิ่งที่มุงประเมินอยางถองแทกอนการตัดสิน
คุณคา
ตอนที่ 2 เปนเมตริกการตัด สินใจที่ประกอบดวยสิ่ง นํา การปฏิบัติและผลลัพธ ซึ่ง
จะตองประเมินเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
3.3 โมเดลเนนการจัดเปนหลัก ไดแก โมเดลของสตัฟเฟลบีมและคณะมีชื่อวาซิปโมเดล
(CIPP Model) การประเมินตามโมเดลนี้เปนการใหไดมาซึ่งสารนิเทศเพื่อการตัดสินใจ เลือกทางเลือก
ตาง ๆ อยางถูกตอง การประเมินโมเดลนี้ประกอบดวยการประเมิน 4 ประเภท คือ การประเมิน
สภาพแวดลอม การประเมินปจจัยเบื้องตน การประเมินกระบวนการ และการประเมิน ผลผลิ ต
รายละเอียด ดังตอไปนี้
3.3.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินความตองการ
หรือความจําเปนเพื่อการจัดทําโครงการหรือจัดลําดั บความสํา คัญ ของโครงการ และการกําหนด
จุดมุงหมายของโครงการตาง ๆ ซึ่งทําไดโดยศึกษาสภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอโครงการ
3.3.2 การประเมิ น ป จ จั ย เบื้ อ งต น (Input Evaluation) เป น การประเมิ น ความ
พอเพียงของปจจัยเบื้องตน ซึ่งไดแก บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ และปจจัยตาง ๆ
3.3.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินไดวาไดนํา
โครงการปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดไวหรือไม ซึ่งอาจทําได 2 ลักษณะ คือ ประเมินกอนนําไปปฏิบัติ
จริงและประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู ซึ่งจะใหผลไดอยางทันทวงที เพื่อจะนําไปสูการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินโครงการอันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
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3.3.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินผลลัพธว า ได
เปนไปตามจุดมุงหมายของโครงการหรือไม ซึ่งอาจทําไดทันทีที่โครงการสิ้นสุดลง และมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานตอมาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง การลมเลิกหรือการ
ปรับขยายโครงการ
รัตนะ บัวสนธ (2550 : 24) ไดแบงรูปแบบการประเมินมีลักษณะหรือธรรมชาติที่สําคัญ ๆ
ไดแก
1. รูปแบบไมใชของจริง รูปแบบเปนตัวแทนของความคิดที่มีลักษณะเปนนามธรรม เชน
หลักการ มโนทัศน หรือตัวแปร ที่ไดรับการถายทอดหรือถอดออกมาใหมีลักษณะเปนรูปธรรมเพื่องาย
ตอการสรางความเขาใจ ดังนั้น รูปแบบจึงเปนภาพรางที่ยังไมสมบูรณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. รูปแบบและทฤษฎีมีความสัมพันธกันในลักษณะที่รูปแบบ คือ ภาพยอย หรือถอดออกมา
จากทฤษฎีหรือกลาวไดวารูปแบบ คือ การแปลงทฤษฎีที่มีลักษณะเปนนามธรรมสูงมาสูการปฏิบัติ ซึ่ง
มีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวา
3. รู ป แบบมี ลั ก ษณะที่ จ ะสามารถนํ า มาใช เ พื่ อ ถ า ยทอดสร า งความเข า ใจในทฤษฎี ห รือ
ความคิดที่เปนนามธรรม เชน อาจจะใชรูปแบบเชิง คณิตศาสตรก็ไ ด การจะใชรูปแบบลักษณะใด
ก็ขึ้นอยูกับความนิยมในวงวิชาชีพนั้น เชน ในทางวิศวยานยนตอาจจะใชรูปแบบเชิงรูปภาพ (Iconic
Model) ในขณะที่ทางสังคมศาสตรก็คอนขางจะนิยมใชรูปแบบเชิง บรรยาย แตในทางคณิตศาสตร
ก็มักจะใชรูปแบบเชิงฟงกชั่นทางคณิตศาสตร ทํานองนี้ เปนตน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 112) ไดใชคําวา โมเดล รูปแบบ และแนวทางการประเมินในการ
นําเสนอรูปแบบการประเมิน ซึ่งประมวลจากนักทฤษฎีการประเมินได 28 แนวทาง และใชมิติของ
รูปแบบการประเมินจัดประเภทรูปแบบการประเมินได 4 ประเภท ดังนี้
1. การประเมิ น ที่ เ น น การตั ด สิ น ใจโดยใช วิ ธีเ ชิ ง ระบบ (Systematic Decision-Oriental
Evaluation) เปนการประเมินที่เนนการใชวิธีเชิงระบบ เพื่อการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
ผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิง บริหาร รูปแบบหรือแนวทางการประเมินตามแนวคิดนี้ เชน
Goal-Based (Behavioral Objective) Approach ของไทเลอร (Tyler) CIPP Model ของสตัฟเฟล
บีม และคณะ (Stufflebeam et al.) เปนตน
2. การประเมินที่เนนการตัดสินใจโดยใชวิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Decision-Oriental
Evaluation) เปนการประเมินที่เนนการใชวิธีธรรมชาติเพื่อการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชน ตอ
ผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิง บริการ รูปแบบหรือแนวทางการประเมินตามแนวคิดนี้ เชน
Utilization-Focused Approach (UFA) ของแพตตั น (Patton) Responsive (Countenance)
Model ของสเตก (Stake) เปนตน
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3. การประเมิน ที่เนน การตัดสิน คุณคาโดยใชวิธีเ ชิง ระบบ (Systematic Value-Oriental
Evaluation) เปนการประเมินที่เนนการใชวิธีเชิงระบบ เพื่อใหนักประเมินทําการตัดสินคุณคาของสิ่ง
ที่มุงประเมิน รูปแบบหรือแนวทางการประเมินตามแนวคิดนี้ เชน Consumer-Oriented Approach
ของสคริฟเวน (Scriven) Training Approach ของเคิรกแพทริก (Kirkpatrick)
4. การประเมิ น ที่ เ น น การตั ด สิ น คุ ณ ค า โดยใช วิ ธี เ ชิ ง ธรรมชาติ (Naturalistic ValueOriental Evaluation) เปนการประเมินที่เนนการใชวิธีธรรมชาติ เพื่อใหนักประเมินทําการตัดสิน
คุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน รูปแบบหรือแนวทางการประเมินตามแนวคิดนี้ เชน ของอิสเนอร (Eisner)
Empowerment Approach ของเฟทเธอรแมน (Fetterman) เปนตน
พิสณุ ฟองศรี (2553: 81-89) ไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินที่นิยมใช ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดประสงค (Goal - Based Model) ไทเลอร ไดพัฒนารูปแบบ
การประเมินที่ยึดจุดประสงคจากแนวคิดวา การกระทําใดๆ ยอมมีวัตถุประสงคชัดเจน หรือถายังไม
ชัดเจนผูเกี่ยวของตองอภิปรายหาขอสรุปจนชัดเจน รูปแบบที่คิดขึ้นจึงใชเพื่อศึกษาความสอดคลอง
ของวัตถุประสงคการเรียนหรือวิชาในหลักสูตรตางๆ โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก เขียนวัตถุประสงคที่
ชัดเจน กําหนดเนื้อหา สรางเครื่องมือในการวัดผล เก็บรวบรวมขอมูล และประเมินผล
2. รูปแบบการประเมินความตองการ (Responsive model) รูปแบบนี้เนนความตองการ
สารสนเทศของผูสนใจใชผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณคาของการดําเนินงานตามทัศนะของ
ผูเกี่ยวของหลายฝายอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตและสัมภาษณสภาพธรรมชาติ
เนน ขอมูลที่เกี่ยวกับการรับรูกระบวนการและผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาองคประกอบของการประเมิน 3 สวน คือ สิ่งนํา การปฏิบัติและผลลัพธ
3. รูปแบบการประเมินที่ชวยในการตัด สิน (Decision - Oriented Evaluation Models)
สตัฟเฟลบีม ไดพัฒนารูปแบบการประเมินที่ชวยในการตัดสินใจ (CIPP Model) โดยใชกระบวนการ
วิ เ คราะห สิ่ ง ที่ จ ะประเมิน อยา งครอบคลุ ม เพื่ อ ให ไ ด ส ารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน ใ นการตั ด สิ น ใจ
ทางเลื อ กต า ง ๆ ของผู บ ริ ห ารที่ เ รี ย กว า รู ป แบบการประเมิ น CIPP (Context Input Process
Product Evaluation Model) ตั้งแตป ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งลาสุดใน
ป ค.ศ. 2003 ซึ่งสามารถใชกับการประเมินโครงการ แผน บุคลากร ผลิตภัณฑ องคการและระบบ
ตาง ๆ ได โดยใชวิธีเชิงระบบการใชรูปแบบการประเมิน CIPP อยางถูกตองและกอประโยชนสูง สุด
ตองประเมินตั้งแตกอนเริ่มงาน ขณะดําเนินงานและหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโครงการ สรุปไดวา การที่จะเลือกรูปแบบใด ไปใช
ผู ป ระเมิ น ต อ งศึ ก ษานํ า มาปรั บ หรื อ สั ง เคราะห ใ หม ใ ห ส อดคล อ งกั บ โครงการหรื อ สอดคล อ งกั บ
ความตองการของผูเกีย่ วของ
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การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น
ภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 2 ครั้งนี้ ผูประเมินตองการทราบผลการปฏิบัติงานตามโครงการวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไม
เพี ย งใด มี ป ญ หา อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะอย า งไร เพื่ อ ผู ป ระเมิ น จะได นํา ไปพัฒ นาปรั บปรุง
โครงการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลัก “การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์” (Result Base
Management) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป ป หรื อ “CIPP Model” ของ
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)
รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)
แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟลบีม ในป ค.ศ. 1971 สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam.
1971 อางถึง ใน เชาว อินใย, 2553: 125) ไดเขียนหนัง สือทางการประเมินออกมาหนึ่ง เลม ชื่อ
Educational Evaluation and Decision Making) หนังสือเลมนี้ ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง
เพราะให แ นวคิ ด และวิ ธี ก ารทางการวัด ผล และประเมิ น ผล ได อ ย า งน า สนใจ และทั น สมั ย ด ว ย
นอกจากนั้น สตัฟเฟลบีมก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมิน และรูปแบบของการประเมินอีกหลาย
เลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเปน
ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปในป จ จุ บั น เรี ย กว า CIPP Model โดยให คํ า นิ ย ามการประเมิ น ว า หมายถึ ง
กระบวนการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนในการนําไปใชเปน
ทางเลือกประกอบการตัดสินใจ มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของไวใชในการตัดสินใจ ผูทํา
การประเมินจะรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการจัด
สินใจของผูบริหาร
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549: 96) เสนอวาแบบจําลอง CIPP นี้ใชประเมินโครงการการศึกษา
โดยทั่วไป วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไมแลวยังเปนการประเมินเพื่อใหรายละเอียดตาง ๆ เพื่อชวยใน
การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ โครงการอี ก ด ว ย ทั้ ง นี้ เ พราะผู ป ระเมิ น จะได ท ราบข อ ดี ข อ บกพร อ งและ
ประสิทธิภาพของโครงการที่จะประเมินไดเปนอยางดี ซึ่งนับไดวาเปนการรับขาวสารแบบสะสม ชวย
ในการตัดสินใจของผูบริหารเปนอยางมาก ทั้ง ยัง เปนแบบจําลองที่เขาใจงาย สะดวกในการปฏิบัติ
จึง เปนที่นิยมกวางขวาง สามารถนําไปใชประเมินโครงการการศึกษาทั่วไปไดเ ปนอยางดี เพราะ
ประกอบดวยการประเมิน 4 ประเภท อันเปนโครงสรางการศึกษาทั่วไป ไดแก
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินผลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการคนหาขาวสารอันจะนําไปสูการพัฒ นาเปาหมายของโครงการ โดยนักประเมินผลจะ
จัดการรวบรวมขอ มู ลใหกั บ หัวหน าโครงการ เปนตน วาขอมูลที่เกี่ยวของกับ สิ่ง แวดล อม สภาพ
การแกปญหาแหลงทรัพยากร (Resource) ฯลฯ ซึ่งนับวาเปนขอมูลที่ชวยวางแผนโครงการใหเปนไป
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ตามความตองการและจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
สําหรับดําเนินโครงการ
2. การประเมิ น ป จ จั ย เบื้ อ งต น (Input Evaluation : I) เป น การประเมิ น เพื่ อ ค น หาตั ว
ประกอบโครงสรางหรือแนวทางที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ที่จะอํานวยใหโครงการดําเนินไปตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ คือ บรรลุเปาหมายของโครงการ ตัวอยางเชน โครงการศึกษาที่เกี่ยวกั บ
การจัดการเรียนการสอน ตัวปอนสําหรับการประเมินประเภทนี้อาจจะเปนตัวประกอบทางดานเงินทุน
บุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เชน ครู นักเรียน หลักสูตร ฯลฯ ถาเปนโครงการอื่น ๆ ก็อาจจะ
เปนผูรับบริหาร ผูใหบริการทรัพยากรอื่น ๆ ที่เปนพลังใหโครงการดําเนินไปสูเปาหมายเปนการชวย
ในการกําหนดรูปแบบของโครงการ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) การประเมินผลประเภทนี้จะทํา
หน า ที่ ต อ จาก Context และ Input Evaluation เป น การประเมิ น ผลเพื่ อค นหาขา วสารที่จ ะเปน
แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติสําหรับโครงการวาจะดําเนินใหเปนไปตามแผนที่วางไวไดอยางไร เชน
โครงการประเมินผลหลัก สู ตร Process Evaluation จะชวยประเมินวิธีการจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลของการจัดหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนั้น การประเมินผลประเภทนี้จะชวยคนหาขอบกพรอง
แนวทางแกไขปญ หาตาง ๆ ระหวางการดําเนินโครงการ ถาเปนโครงการที่ปฏิบัติจริงก็จะเปนการ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาโครงการไดดําเนินไปตามกระบวนการที่วางไว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
หรือมีความคาดเคลื่อนประการใด การประเมินผลนี้จะนําผลไปสูการประเมินผลขั้นผลิตผล เปนการ
ควบคุมการดําเนินงานของโครงการ
4. การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation : P) วัตถุประสงคของการประเมินผล
ประเภทนี้ก็คือ ตรวจสอบความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์จากโครงการกับเกณฑที่ตั้งไววาเปนไปตาม
วัตถุประสงคอยางไร การประเมินผลประเภทนี้อาจอาศัยการเปรียบเทียบผลผลิตกับเกณฑมาตรฐาน
(Absolute of Relative Standards) ที่เลือกไว นอกจากนั้นอาจอาศัยรายงานการประเมินผลจาก
ขอมูลที่ไดจาก Context Input และ Process Evaluation เปนสวนชวยในการตัดสินและดูผลสําเร็จ
ของโครงการ
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551: 56-61) ไดกลาวถึงแนวคิด และโมเดลในการประเมิน ของ
ซิ ป โมเดล ซึ่ ง เป น แนวคิ ด การประเมิ น ของ สตั ฟ เฟ ล บี ม (Stufflebeam’s CIPP Model) ที่ มี ก าร
ประเมินควบคูกับการบริหารงานหรือเนนที่กิจกรรมการดําเนินงาน ซึ่งซิปปโมเดลเปนผลจากการแบง
ประเภทของการประเมินเปน 4 ประเภท คือ
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมิน
กอนที่จะลงมือดําเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อการ
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พิจารณาความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการดังกลาว การชี้ประเด็นปญหา ตลอดจนการพิจารณา
ความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ
2. การประเมินตัวปอนเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึง ความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยี และแผน
ของการดําเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) สวนนี้เปนการประเมิน เพื่อหา
ขอบกพรองของการดําเนินโครงการ เพื่อทําการแกไขใหสอดคลองกับขอบกพรองนั้น ๆ
3.1 หาขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพัฒนางานตาง ๆ
3.2 บันทึกภาวะของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไวเปนหลักฐาน
4. การประเมิ น ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น (Product Evaluation : P) เป น การประเมิ น เพื่ อ
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการทําโครงการกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว
แตตน รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงการ การจัดประเภท
ของการประเมินดังกลาว แสดงถึงการประเมินที่พยายามใหครอบคลุมกระบวนการทํางานในทุก ๆ
ขั้นตอน ตามแนวคิดที่รูจักกันดีในนามวา “CIPP” สิ่งที่ควบคูกับการประเมินทั้ง 4 ประเภทขางตน
ไดแก การตัดสินใจเพื่อดําเนินการใด ๆ ซึ่งสามารถแบงออกไดอีก 4 ประเภทเชนกัน คือ
4.1 การตัดสินใจเพื่อการวางแผนเปนการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดลอมมี
บทบาทสําคัญ คือ การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนในการดําเนินงาน
4.2 การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ เปนการตัดสินใจที่ตองอาศัยการ
ประเมินตัวปอน มีบทบาทสําคัญ คือ การกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอนการทํางาน
ตาง ๆ ของโครงการ
4.3 การตั ด สิ น ใจเพื่ อ นํ า โครงการไปปฏิ บั ติ เป น การตั ด สิ น ใจที่ อ าศั ย การประเมิ น
กระบวนการ มีบทบาทสําคัญ คือ ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด และเพื่อปรับปรุง
แกไขแนวทางการทํางานใหไดผลดีที่สุด
4.4 การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เปนการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมินที่
เกิดขึ้นมีบทบาทหลัก คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ลมเลิก หรือขยายโครงการในชวงเวลาตอไป
แนวคิดและเปาหมายของการประเมินตามที่สตัฟเฟลบีมไดเสนอมาแลวนั้น ก็เพื่อประโยชน
ตอการตัดสินใจในการดําเนินโครงการแตละประเภทจะเห็นไดชัดวา การประเมินแตละประเภท
ดังกลาวจะตองเอือ้ อํานวยตอการนําไปตัดสินใจ ดังรูปแบบความสัมพันธที่ปรากฏในภาพตอไปนี้
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ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning Decisions)

การประเมินปจจัยเบื้องตน/ตัวปอน
(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง
(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการ
ไปปฏิบัติ
(Implementing Decisions)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Recycling Decisions)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามโมเดลของสตัฟเฟลบีม
ที่มา : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551 : 61)
สมคิด พรมจุย (2550: 57-58) ไดกลาววา การประเมินโดยใชซิปโมเดล (CIPP Model) เปน
การประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สําคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการเพื่อ
หาขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่ง แนวทางการประเมินในดานตาง ๆ มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมิน
เพื่อใหไดขอมูลสําคัญ เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ
2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อใชขอมูลตัดสินใจ
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการวาเหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่ใชจะมีสวนชวยใหบรรลุ
จุดมุงหมายของโครงการหรือไม
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินระหวางการดําเนิน
โครงการ เพื่อหาขอดีและขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวและเปนการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นดวย
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อดูวาผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้ น สุ ด โครงการเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค หรื อ ตามที่ ค าดหวั ง ไว ห รื อไม โดยอาศั ย ข อ มู ล จากการ
ดําเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ
เชาว อินใย (2553: 126-127) แบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล อม (Context Evaluation) เปนการประเมินความตอ งการ
จําเปนเพื่อกําหนดโครงการ เปนสิ่งที่อยูภายนอกโครงการแตมีผลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลว
ของโครงการ และเปนการพิจารณาความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการดังกลาว ไดแก ความตองการ
ของชุมชน และกลุมเปาหมายของโครงการ จํานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ และปญหาของชุมชน
ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบน และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประโยชนในการนําไปใช
ตัดสินใจวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนดเปาหมาย และกําหนดจุดมุงหมายของโครงการไดอย าง
เหมาะสมตอไป
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินทรัพยากรที่จําเปนที่จะ
นํามาใชในการดําเนิน โครงการวามี ความเปนไปได มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอหรื อ ไม
ทรัพยากรที่จําเปน ไดแก งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา กลุมเปาหมาย เทคโนโลยีและ
แผนการดําเนินงาน การประเมินปจจัยนําเขานําไปใชประโยชนในการตัด สินใจหาวิธี ดําเนิ น งาน
โครงการใหบรรลุเปาหมาย
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินการบริหารโครงการ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ การนําปจจัยนําเขาของโครงการมาใชเหมาะสมหรือไม กิจกรรม
ตาง ๆ ที่จัดขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม สารสนเทศตาง ๆ จะถูกวิเคราะหรวบรวม
และนําเสนอผูดําเนินงานโครงการ อาจจะตองการสารสนเทศทึกวัน หรือในตอนเริ่มตนโครงการเปน
การบันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินงานโครงการไวเปนหลักฐานการประเมินกระบวน
การมีประโยชนในการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) หรือจุดดอย (Weakness) ของโครงการ
นําไปใชในการพัฒนา แกไข ปรับปรุงการดําเนินโครงการตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินผลที่ไ ดจากโครงการว า
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุมคาเพียงใด โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
มุงตอบคําถามวา โครงการประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ผลการประเมินจะทําใหไ ด
สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ปรับขยาย หรือทําเปนงานประจํา การประเมินผลผลิตจะทํา
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การประเมิน 2 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ เรียกวา การประเมินผลลัพธ และ
2) การประเมินผลกระทบของโครงการทั้งบวก และลบ
การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การประเมินบริบท การประเมิน
ปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต สามารถนําไปชวยในการปรับปรุง
โครงการ ทั้ง นี้การประเมิน ในแตละขั้นตอนดัง กลาวนําไปชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 4
ประเภท คือ
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน ไดจากการประเมินบทบท นําผลการประเมินไปใชตัดสิน ใจ
กําหนดวัตถุประสงคของโครงการทั้งวัตถุประสงคระยะสั้น และระยะยาวใหสอดคลองกับแผนกในการ
ดําเนินงาน
2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ จากการประเมินปจจัยนําเขานําผลการ
ประเมินไปใชตัดสินใจวางโครงการ กลวิธีดําเนินโครงการ และขั้นตอนการทํางานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ
3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ ไดจากการประเมินกระบวนการ นําผลการประเมิน
ไปใชตัดสิน ใจเกี่ยวกับ การนํา โครงการไปสูก ารปฏิ บั ติทํ า ใหการทํ างานเปนไปตามแผนที่กํ า หนด
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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) ปจจัยนําเข า
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่ง สตัฟเฟลบีม พัฒ นานําเสนอขึ้นโดยมี
พื้ น ฐานมาจากกการเรี ย นรู ห รื อ ประสบการณ ก ระทํ า การประเมิ น โครงการทางการศึ ก ษาของ
สหรัฐอเมริกาตั้งแตกลางป 1960 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความตองการ
จําเปน (Need) ปญ หา (Problem) คุณสมบัติที่มีคา (Assets) และโอกาส (Opportunities) ที่จะ
เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขแวดลอมหนึ่งที่กําหนด การประเมิน 4 สวนนี้ มีความสําคัญ ที่จะนําไปสูการ
ออกแบบโครงการ แผนงาน และการใหบริการที่มีความเหมาะสมเปนไปได การประเมินบริบทอาจ
ประเมิ น ได ทั้ ง กอ น ระหว า งหรื อ แม กระทั่ ง หลั ก การดํ า เนิ น โครงการ แผนงานหรื อ สิ่ ง แทรกแซง
(Intervention) อื่น ๆ ในกรณีการประเมินบริบทกอนการดําเนินโครงการ องคกรหรือหนวยงานจะใช
ผลจากการประเมินบริบท เพื่อชวยจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดเปาหมายสําหรับโครงการนั้น
แตถาเปนการประเมินบริบทระหวางหรือหลังดําเนิน โครงการหรือสิ่ง แทรกแซงอื่น ๆ องคกรและ

39
หนวยงานมักจะดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชนสําหรับการตัดสินใจกําหนด
เป า หมายของโครงการและช วยใหผู รั บ บริ หารได ป ระเมิน วา โครงการหรื อสิ่ ง แทรกแซงดั ง กลาว
มีคุณประโยชนตอบสนองหรือเปนไปตามความตองการจําเปน ของกลุมผูใชประโยชนหรือไมเพียงไร
2. การประเมินปจจัยนํา เข า (Input Evaluation) จุดมุง เนนหลักของการประเมิน ป จ จั ย
นําเขา ก็เพื่อชวยจัดลําดับโครงการที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการจําเปน โดยการศึกษา
และตรวจสอบอยางถี่ถวนเกี่ยวกับแนวทางตาง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเปนไปได มากที่สุด ในอันที่
จะก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว การประเมิ น ป จ จั ย นํ า เข า จะเป น ตั ว บ ง บอกล ว งหน า ถึ ง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงนั้น ๆ ตองการจะใหเกิดจุดมุงเนนประการที่สองของการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อสราง
ความเขาใจรวมกัน เกี่ยวกับแนวทางที่เปนทางเลือกตาง ๆ และเพราะเหตุใดจึง เลือกแนวทางนั้น
ในกรณีเชนนี้สารสนเทศที่ไดจากการประเมินปจจัยนําเขาจะมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรั บบง
บอกใหเห็นถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ใด ๆ ของผูพัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและ
ปรับปรุงปรุงงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว นอกจากนี้แลวการประเมิน
ปจจัยนําเขา ก็จะชวยจําแนกและจัด ลํ าดั บแนวทางที่ เกี่ยวของใหแก ผูมี หนา ที่ตั ดสิน ใจไดใ ช เ ป น
ทางเลือกสําหรับการดําเนินงานตอไป
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการตรวจสอบการนําแผนงานหรือ
โครงการไปใชหรือตรวจสอบการดําเนินงานการใชแผน โครงการ วัตถุประสงคที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการประเมินกระบวนการก็คือ การใชขอมูลยอนกลับแกผูจัดการและผูจัดการ และผูปฏิบัติงานใน
โครงการนั้น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการวาเปนไปตามตารางเวลาที่กําหนด
หรือไม การใชงบประมาณและประสิทธิภาพเปนอยางไร สําหรับวัตถุประสงค อีกประการหนึ่งก็เพื่อ
ชี้แนะแนวทางใหแกผูปฏิบัติงาน ในการปรับปรุงการใชงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติแลวเมื่อมีการเริ่มตนการดําเนินงานของโครงการ
หรือแผนงานปฏิบัติงานยอมไมสามารถที่จะกําหนดสิ่งตาง ๆ ไดทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องของการจัด
กิ จ กรรม การใช บุ ค ลากร งบประมาณ หรื อ อื่ น ๆ ดั ง นั้ น การได รั บ สารสนเทศจากการประเมิน
กระบวนการ ก็สามารถนําไปใชประกอบการตัด สิน ใจปรั บปรุง สิ่ง ต าง ๆ ในโครงการใหสามารถ
ดํ า เนิ น การต อ และมีค วามเป น ไปได ที่ จ ะทํ า ใหบ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค ต ามที่ ตอ งการ ในการประเมิน
กระบวนการนั้น ควรเปรียบเทียบระหวางกิจกรรมและคาใชจายกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ
และงบประมาณที่กําหนดไววามีความแตกตางกันมากนอยเพียงไร รวมทั้งบรรยายใหเห็นถึงปญ หา
ตาง ๆ เกี่ยวกับการนําโครงการไปใชและทายที่สุดก็ควรจัดทํารายงานที่ผูรวมโครงการหรือผูทําการ
สังเกตไดตัดสินคุณภาพของกระบวนการใชโครงการ แผนงานดังกลาว
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4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงคหลักของการประเมินผลผลิตก็
เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงวาตอบสนองบรรลุ
ความต อ งการจํ า เป น ของกลุ ม ผู รั บ ประโยชน ห รือ ไม นอกจากนั้ น การประเมิ น ผลผลิ ต ก็ ยั ง ต อ ง
ประเมินผลลัพธ (Outcome) ทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งที่เปนไปในทางบวกและทางลบอีกดวย ยิ่งไป
กวานั้นบอยครั้งที่นักประเมินยัง ขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสูการประเมินในสิ่ง ที่เรี ยกว า
ผลลัพธระยะยาวอีกดวย การประเมินผลผลิตควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหการ
ตัดสินของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมินนั้น ในบางครั้งก็อาจทํา
การเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมินอื่น ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน
และก็มีอยูบอย ๆ ที่ผูรับบริการจากโครงการตองการจะรูวาโครงการดังกลาว ไดผลสัมฤทธิ์เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม และมีประโยชนคุมกับการลงทุนดําเนินการเพียงไร ดัง นั้น ในทางที่
เหมาะสมแลว นักประเมินก็ควรที่วิเคราะหตีความใหเห็นวาจุดออนของโครงการหรือแผนปฏิบัติงาน
สวนใดที่เปนสาเหตุทําใหผลลัพธออนดอยลงไปดวย เทคนิควิธีการที่ใช ไมกําหนดไวอยางเปนแบบ
แผนตายตัว แตนักประเมินอาจตองใชวิธีการอยางหลากหลายรวมกัน เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจใน
การศึกษาผลลัพธทั้ง หมดของสิ่ง ที่ไดรับการประเมิน รวมทั้ง ยัง ชวยในการตรวจสอบขามกันไปมา
ระหวางขอคนพบที่หลากหลายอีกดวย
รูปแบบการประเมิน CIPP มีลักษณะเปนกลยุทธเชิง ระบบสําหรับการปรับปรุง เนื่องจาก
รู ป แบบการประเมิ น CIPP ในแต ล ะมิ ติ ข องการประเมิ น จะมี ค วามต อเนื่ อ ง ส ง ผลต อ กั น สํ า หรั บ
การตัดสิน ใจเปลี่ยนแปลง ปรับแตง สวนตาง ๆ ของโครงการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ไดวา สามารถ
นํามาใชในฐานะกลยุทธเชิงระบบสําหรับการปรับปรุงโครงการ
จากที่กลาวมาเกี่ ยวกับรู ป แบบการประเมินแบบ CIPP สรุปไดวา การประเมิน โครงการ
จัดการเรียนการสอนเปน ภาษาอัง กฤษตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิก าร ของโรงเรียนในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้ ผูประเมินตองการทราบผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด มีปญ หา อุปสรรคและขอเสนอแนะอย า งไร
เพื่ อ ผู ป ระเมิ น จะได นํ า ไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โครงการให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลตามหลั ก
“การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์” (Result Base Management) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการประเมิน
แบบซิปป “CIPP Model” ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
1. ความสําคัญและและความเปนมาของโครงการ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา English Program เปนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอนในรายวิชาที่
ไมใชรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาสังคมศึกษาในบางสาระที่เกี่ยวของกับความเปนไทยและ
เอกลักษณไทย โครงการนี้จัดไดวาเปนความรวมมือระหวางสถานศึกษาและพอ แม หรือผูปกครอง
นักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบัน ที่เกี่ยวของดวย
การระดมทรัพยากรจากทองถิ่น เพื่อการจัดการศึกษาที่เรียกวา All for Education เปนการรวมมือ
กันระหวาง สถานศึกษากับพอ แมและผูปกครองใหมีทางเลือกมากขึ้น ในการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตามปรัชญาของระบบการศึกษา ตามเปาหมายของวาระแหงชาติดวย
การสรางความสามารถเชิงแขงขันใหกับคนไทยในชวงที่ผานมา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได
ดําเนินการโครงการ EP หรือที่มีชื่อเต็ม ๆ วา โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งชื่อภาษาไทยอาจใชเปนอยางอื่น เชน โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหรือ โครงการโรงเรียนสองภาษา เปนตน โดยโครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหรือโรงเรียนสองภาษาจะใชภาษาอังกฤษเปนสื่อเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานความรูความสามารถและทักษะทางภาษาของผูเรียน และในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนตองคํานึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใชภาษาของผูเรียน การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมอันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทของความเปนผสมผสานกับความ
เปนสากล สําหรับรูปแบบการจัดสามารถทําได 2 แบบ คือ English Program (EP) และ Mini
English Program (MEP) ซึ่งมีความแตกตางกัน คือ EP มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ไดทุกวิชา ยกเวนภาษาไทยและสังคมศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย สวน MEP นั้นสอนไดไมเกิน 50% ของชั่วโมงสอนทั้งหมด ตอสัปดาห
ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถเก็บคาเลาเรียนเพิ่มจากปกติได ในเบื้องตนจะคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในพื้นที่ที่มีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยที่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา หากใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอนจํานวนชั่วโมงไมถึง 18 ชั่วโมง จะเรียกวา Mini
English Program (MEP) (นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์, 2547)
ยอนกลับไปตั้งแตปพุทธศักราช 2537 เปนตนมา รัฐบาลไทยมีนโยบายใหโรงเรียนเอกชน
เป ด สอนวิ ช าต า ง ๆ เป น ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก นั ก เรี ย นไทยมี ค วามรู ความสามารถ
ไม ด อ ยไปกว า เด็ ก นั ก เรี ย นชาติ อื่ น ๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศที่ พั ฒ นาแล ว และให ค นไทย
มีความสามารถติดตอสื่อสารทางธุรกิจ การคา การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทางสังคมดานตาง ๆ
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กับคนไดทั่วโลก ตอมาในปการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุญาตใหโรงเรียนเอกชนดําเนิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมีโรงเรียน
เอกชนขานรับนโยบายทันที 3 แหง คือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
และโรงเรีย นอุ ดมศึ กษา หลั ง จากนั้ น อี ก 3 ป คื อ ในป พุ ท ธศั กราช 2541 โรงเรีย นรัฐ บาลสัง กัด
กรมสามั ญ ศึ ก ษาได เ ป ด โครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เปน ภาษาอัง กฤษ โดยใชหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนแนวปฏิบัติ
ในปพุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งที่ วก 1065/2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544
เรื่ อ งให ใ ช น โยบาย หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารจั ดการเรีย นการสอนเป น ภาษาอัง กฤษตามหลั ก สูตร
กระทรวงศึ กษาธิ การ เพื่ อ ส ง เสริ ม สนับ สนุน ให การจั ด การเรียนการสอนเปน ภาษาอั ง กฤษทั้ง ใน
สถานศึกษาของเอกชนและของรัฐเปนไปอยางมีคุณภาพ มีความเทาเทียม มีความเปนธรรม และ
สอดคลองกับหลักการ จุดหมายของหลักสูตรแตละระดับ เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) เปนสาเหตุใหในปพุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ
มีน โยบาย แบง หลักสูตรออกเปน 2 รูปแบบ สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
เอกชน และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา คือ โครงการ English Program หรือ EP และโครงการ
Mini English Program หรือ MEP (นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์, 2547) ปลายปการศึกษา 2546 กระทรวง
ศึกษาธิการไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยใหสถานศึกษาจัดตั้งเฉพาะ โครงการ English Program
(EP) และไม มี น โยบายให จั ด โครงการ Mini English Program (MEP) ขึ้ น มาใหม เพื่ อ กระตุ น ให
สถานศึกษาที่จัดโครงการ MEP อยูแลว ใหเรงพัฒนารูปแบบใหเปนโครงการ EP ตอไป เหตุผลที่มี
การสง เสริมใหโรงเรียนจัดโครงการ EP ขึ้นมานั้น เนื่องจากรัฐบาลไดเล็ง เห็นถึง ความสํา คั ญ ของ
ภาษาอัง กฤษที่นับ วัน จะทวี ความจํ า เปน สํ าหรับ การติ ดต อ สื่อ สารในสัง คมโลกแหง ยุ คเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ประเทศไทยนั บ ว า เป น ประเทศหนึ่ ง ใน
ประชาคมโลก ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบอย า งมากนับ แต ใ นช วงต นคริ ส ตวรรษที่ 20 เป น ต น มา เพราะ
สารสนเทศเหลานี้ สวนใหญเปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล ดังนั้นระบบการศึกษาไทยในขณะนี้
จึง จําเปน ตองพัฒ นาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยใหอยูในระดับที่จะรับ และเขาใจ
สารสนเทศภาษาอั ง กฤษได เ ป น อย า งดี เพื่ อ ประโยชน ข องประเทศชาติ ใ นยุ ค โลกาภิ วั ต น
(Globalization) ตอไป
การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 โดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถและทักษะทางภาษาของผูเรี ยน
และในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตองคํานึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใชภาษาของ
ผูเรียน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบท
ของความเปนผสมผสานกับความเปนสากล ทั้งนี้โรงเรียนสามารถเก็บคาเลาเรียนเพิ่มจากโรงเรียน
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ปกติไดในเบื้องตน จะคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ที่มีความจําเปนตองใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังตอไปนี้ (นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์, 2547)
1) โรงเรียนประเภท English Program (EP)
1.1) เป น โรงเรี ย นที่ มี ค วามพร อ ม มี ค รู ต ามเกณฑ (1:20) และมี ค รู ภ าษาอั ง กฤษ
ตามเกณฑคืออยางนอย 1 คน ตอ 1 หองเรียน
2) โรงเรียนประเภท Mini English Program (MEP)
2.1) ควรเปดในปแรกของการแตละระดับเทานั้น เชน ระดับประถมศึกษา ก็ควรเปด
สอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หรือระดับมัธยมศึกษาก็ควรเปดสอนเฉพาะไมควรเปดมากกวา
1 ระดับ สําหรับโรงเรียนที่มีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4 ก็ควรเปดระดับเดียว
2.2) หองเรียนที่อยูในโครงการโรงเรียนสอนภาษาทุกหองเรียนตองมีทั้งครูไทย และ
ครูตางชาติสอนคูกันเปน Team teaching
2.3) การเก็บคาเลาเรียนนักเรียนในโครงการเก็บไดไมเกินครึ่งหนึ่ง ของ EP ซึ่ง EP
เก็บไดสูงสุดไมเกินคนละ 35,000 บาทตอภาคเรียน ดังนั้นนักเรียน MEP เก็บคาเลาเรียนได ไมเกิน
17,500 บาทตอภาคเรียน
2.4) มีอาคารสถานที่ที่มีความพรอม มีหองเรียนเหลือเพียงพอที่จะใชในการดํ าเนิน
โครงการ
2.5) ในทางปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติอาจเปดคูขนาน
กับกรมสามัญ ศึกษาในแตละจังหวัด เพื่อกรมสามัญ ศึกษาจะไดเปน พี่เลี้ยงและรับชวงตอในระดับ
มัธยมศึกษา
2. แนวทาง และวัตถุประสงคของการดําเนินงานของโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสัง กัดเปดหองเรียนพิเศษ
ในปการศึกษา 2543 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตอมาในปการศึกษา 2547
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ส ง เสริ ม ให ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในสั ง กั ด
เปดหองเรียนพิเศษ เพื่อพัฒ นาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเ ศษ เพื่อใหเด็กทุกคนได รั บ
การศึกษาอยางทั่วถึง และไดรั บการพัฒ นาอยางเต็ มตามศักยภาพ สอดคลองกับเจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญ ญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พุทธศักราช 2545 สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2546 และที่แกไ ขเพิ่มเติมทุกฉบับ สอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 และประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน เรื่องกระจายอํานาจการบริ ห าร และการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)
3. นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการการดําเนินงานของโครงการ
นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได อ ย า งมี คุ ณ ภาพ มี ค วามเท า เที ย มและเป น ธรรม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จึงกําหนดนโยบาย ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาอัง กฤษ ใหสถานศึกษาจั ดเปน บางวิ ช าเท า นั้ น
เพราะถือวาเปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษา
2. หากสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษมีการเก็บคาใชจายเพิ่มจาก
ผูปกครอง สถานศึกษาตองจัดเงินสวนหนึ่งเปนกองทุนสําหรับนักเรียนที่ผานเกณฑความสามารถใหได
เรียนตามตองการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3. การบริหารจัดการ การจัดเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองเอื้อประโยชนไปยังระบบ
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในเรื่องการใชสื่ออุปกรณ การใชหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
หองปฏิบัติการวิชาอื่น ๆ และรวมถถึงบุคลากรในสถานศึกษา
4. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ จะตองคงไวซึ่งความมั่นคงของสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย
5. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
อยางเปนระบบ เปนระยะ ๆ เพื่อการแกไขปญหา และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
6. การเก็บคาธรรมเนียมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนด และตรวจสอบคาใชจายที่เหมาะสม
7. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการ
เปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารจัดการ มีดังนี้
1. สถานศึกษาที่มีความพรอม สามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษได ตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษาเปนตนไป สถานศึกษาใดประสงคจะจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
จะต อ งเสนอโครงการให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด พิ จ ารณาตามลํ า ดั บ ขั้ น ทั้ ง นี้ ต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ าก
กระทรวงศึกษาธิการกอนการเปดสอน หนวยงานตนสังกัดตองกําหนด หัวขอเรื่องและวิธีการในการ
เขียนโครงการ

45
2. การขออนุมัติโครงการ
2.1 สถานศึกษาเสนอโครงการตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ
2.2 หนวยงานตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบความพรอมที่สถานศึกษา
2.4 คณะกรรมการประเมิน ผลการตรวจสอบและแจงผลการประเมินตอหนวยงาน
ตนสังกัด
2.5 หนวยงานตนสังกัดใหความเห็นชอบ
2.6 หนวยงานตนสังกัดเสนอขออนุมัติตอกระทรวงศึกษาธิการ
3. สถานศึกษาที่ไ ดรับอนุมัติ ให ดําเนินโครงการแลว ใหดําเนิน การภายใน 2 ป ถาไม
ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด
4. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ยนการสอนเป นภาษาอัง กฤษแล ว มี ค วามประสงค จ ะหยุด
ดํ า เนิ น การ ต อ งแจ ง ต อหนวยงานต น สั ง กัด และผู ป กครองนักเรี ยนล ว งหนา อยา งนอ ย 2 ป ทั้ ง นี้
ตองคํานึงถึงการจบตัวประโยคของนักเรียนชั้นสุดทายที่รับเขาเรียนดวย
5. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุม คือ กลุมที่จัดเปนภาษาไทย และกลุมที่
จัดเปนภาษาอังกฤษ ตองกําหนดใหมีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษสําหรับกลุมที่จัดเปน
ภาษาไทยไว ในโครงการอยางตอเนื่อง จนสามารถสอนวิชาภาษาอัง กฤษเพื่อใชในการสื่อสารได
เหมือนเจาของภาษา
6. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองจัดใหมีคณะกรรมการของ
สถานศึกษา ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนน
คุณภาพของผู เรี ยนทั้ง คุ ณ ลั กษณะและผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน แลวจัดทําเปนรายงานประจํ า ป
เสนอหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอเนื่อง
7. เวลาและวิชาที่เปดสอน ในระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษได
ทุกวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
8. ครูผูสอน ทุกคนตองจบปริญ ญาตรีเปนอยางนอย และตองมีหลักฐานการศึกษาใน
สาขาวิ ช าที่ จ ะสอนหรือ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข อง ครู ผู ส อนที่ เ ป น ชาวต า งชาติ ตอ งสามารถออกเสียง
ภาษาอังกฤษไดถูกตองตามสําเนียงของเจาของภาษา และใชภาษาไทยในการสื่อสารงาย ๆ ได หรือ
จั ด ให มี ค รู ไ ทยที่ ส ามารถใช ภ าษาในการสื่ อ สาร เข า ไปมี ส ว นร ว มตลอดเวลา การจั ด ทํ า สั ญ ญา
ปฏิบัติง าน จะตองจัดทําสัญ ญาใหครบ 1 ป การศึกษาเปนอยางนอย และมีบทลงโทษที่เข ม งวด
ครูผูสอนละเมิดสัญญา หากครูผูสอนที่ไมใชเจาของภาษา ตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ทั้ง การฟง การพูด การอาน และการเขียน ในการสื่อสารไดเหมือนเจาของภาษาและไดคะแนนสอบ
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TOEFL ไมนอยกวา 550 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5 ตองไดรับการอบรมดานหลักสูตรของประเทศ
ไทย ภาษาและวัฒ นธรรมไทย อยางนอย 15 ชั่วโมง และตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยไดรับ
การฝกอบรมศึกษาดูงานในประเทศหรือตางประเทศ อยางนอย 3 ปตอครั้ง
9. การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา
9.1 สถานศึกษาจั ดการเรี ยนการสอนเป นภาษาไทยและภาษาอัง กฤษต องบริ ห าร
จัดการ บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ หองปฏิบัติการ และสถานที่ตาง ๆ ใหครูและนักเรียนทุกคนไดใช
ประโยชนรวมกันและอยางเทาเทียมกับ โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐซึ่งใชงบประมาณของรัฐ ตอง
ดูแลใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง
9.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุม ตองจัดใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน
เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่สงเสริมความเปนไทย
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
การจัดการเรียนการสอน มีดังนี้
1. สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสอดคลอง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
2. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปนสากล
โดยมุงเนนความรักทองถิ่น ประเทศชาติ และความเปนไทย
3. สถานศึกษาตองจัดการเรียน การสอนทุกวิชา โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีงาม สรางความมั่นใจ และสงเสริมใหผูเรียนกลาใชภาษาในการสื่อสาร
4. ขั้นตอนการดําเนินงานการขอเปดโครงการ
หลักเกณฑการเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้
1. สถานศึกษาตองมีความพรอมทางดานบุคลากร นักเรียน การระดมทรัพยากรแผนการ
จัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และดานบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริม
ศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานวิชาการและดานอื่นๆ โดยกําหนดวิธีการรับนักเรียน
หองเรียนพิเศษ ใหสอดคลองกับนโยบายการรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่ขอเป ดหองเรียนพิเ ศษ ตองเปนไปตามความตองการของผูปกครอง
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษาที่ขอเปดหองเรียนพิเศษ ตองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตั้ง แต
ระดับดีขึ้นไป
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4. สถานศึ ก ษาที่ ต อ งการเป ด ห อ งเรี ย นพิ เ ศษ ต อ งเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อยางนอย 1 ภาคเรียน กอนปการศึกษาถัดไป
5. สถานศึกษาที่ไ ดรับความเห็นชอบ และอนุมัติใหเปดหองเรียนพิเศษ ใหดําเนินการ
ภายใน 1 ป หากไมดําเนินการภายในเวลาทีก่ ําหนด ใหถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด
6. สถานศึกษาใดที่จัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ ประสงคจะเลิกดําเนินการ ตอง
แจง ผูปกครองนักเรียนทราบลวงหนา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
7. สถานศึกษาที่แจงยกเลิกการดําเนินการหองเรียนพิเศษไปแลว หากมีความประสงคจะ
ขอเปดหองเรียนพิเศษอีกครั้ง ตองดําเนินการขอเปดหองเรียนพิเศษใหม
8. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้นฐานดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดํ าเนินงานของถานศึก ษาทั้ง ระบบโดยมุ ง เน น
คุณภาพของผูเรียน ทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดทําเปนรายงาน
ประจําปเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย าง
ตอเนื่อง
ขั้นตอนการดําเนินการเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา มีดังนี้
1. เตรียมความพรอมทางดานหลักสูตร บุคลากร อาคารสถานที่ แหลงการเรียนรูและสื่อ
การเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใน
ดานวิชาการและดานอื่นๆ โดยกําหนดการรับนักเรียนหองเรียนพิเศษใหสอดคลองกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สํารวจขอมูลความตองการ ในการเปดหองเรียนพิเศษของนักเรียน ครู ผูปกครอง
ชุมชนใกลเคียง และผูที่มีสวนเกี่ยวของของสถานศึกษา
3. จั ด ทํ า ข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มูล ความพร อมในการขอเปด ห อ งเรีย นพิ เ ศษตอครู
ผูปกครอง ชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของของสถานศึกษา
4. นําเสนอขอมูล เหตุผล และความจําเปน ในการเปด หองเรียนพิ เ ศษ และขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
5. เสนอเรื่องการขอเปดหองเรียนพิเศษไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพรอมเอกสาร
ประกอบ เชน แบบสํารวจขอมูลการขอเปดหองเรียนพิเศษ ตารางวิเคราะหขอมูลความพรอม สําเนา
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดั บการศึก ษาขั้นพื้นฐานของสํ านักงานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โครงสรางหลักสูตร โครงการ ภาพถายหองเรียน หองปฏิบัติการ
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อาคารสถานที่ สําเนารายงานการประชุมและความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรอมผลสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ เปนตน
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้
1. ตรวจสอบขอมูล และเอกสารประกอบการเสนอเรื่องการขอเปดหองเรียนพิเศษให
เปนไปตามแบบการเสนอขอเปดหองเรียนพิเศษ
2. แตง ตั้ง คณะกรรมการประเมินความพรอมในการเปดหองเรียนพิเศษ ประกอบดวย
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา เป น ประธาน รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ที่
รับผิดชอบการเปดหองเรียนพิเศษ เปนรองประธาน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ผูแทน
ผูปกครอง จํานวน 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุม
หรือหัวหนาหนวยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบการเปดหองเรียนพิเศษเปนกรรมการ
และเลขานุการ โดยใชแบบประเมินความพรอมในการขอเปดหองเรียนพิเศษ (แบบ สพท.2)
3. เสนอขอมูลประกอบการขอเปดหองเรียนพิเศษของสถานศึกษาและความเห็นชอบ
คณะกรรมการประเมินความพรอมตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อยางนอย 1 ภาคเรียนกอน
ปการศึกษาถัดไป เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
4. จัดทําประกาศการเปดหองเรียนพิเศษ และแจงใหสถานศึกษาทราบ เพื่อดําเนินการ
เปดหองเรียน
5. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายใน 30 วัน
6. ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษของ
สถานศึกษา ที่ไดรับการอนุมัติ
ขอเสนอแนะในการประเมินความพรอมของสถานศึกษาที่ขอเปดหองเรียนพิเศษ มีดังนี้
1. ใหใชแบบเสนอการขอเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.1)
ประเมินสภาพสถานศึกษาที่ขอเปดหองเรียนพิเศษ พรอมเอกสารของสถานศึกษาที่สงมาให
1.1 การตอบแบบประเมิน ใหกรรมการทุกคนหรือตองมีกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเปนผูตอบแบบประเมิน และกรรมการสงแบบประเมินที่กรอกเรียบรอย
แลวใหฝายเลขานุการฯและฝายเลขานุการฯ พรอมสรุปผลและนําเสนอที่ประชุมกอนที่ประธานจะ
ตัดสินทุกครั้งที่ประเมิน
1.2 วิธีการประเมิน/ขั้นตอนประเมิน โดยคณะกรรมการพบผูบริหารโรงเรียนและคณะ
ครูที่สอนหองเรียนพิเศษ สถานศึกษาสรุปความพรอมและการดําเนินงาน คณะกรรมการซักถาม และ
คณะกรรมการทุกคนศึกษา/สํารวจรายละเอียดตาง ๆ ที่จะแสดงใหเห็นถึงความพรอมของสถานศึกษา
ที่ขอเปดหองเรียนพิเศษ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่/ อุปกรณตาง ๆ และรวบรวม
เอกสารตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวย
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2. การใหคะแนน ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เติม / กรอกขอมูลให
ครบ 6 ขอ และตอนที่ 2 ความพรอมของโรงเรียน เปนแบบ Rating Scale 3 ระดับ คือ (1) ดีมาก
หมายถึ ง มี ผ ลการดํ า เนิ น งานความสํ า เร็จ /ความพึง พอใจอยู ในระดั บ 80 - 100 % ให ค ะแนน 3
(2) ดี หมายถึง มีผลการดําเนินงานความสําเร็จ/ความพึงพอใจอยูในระดับ 60-79 % ใหคะแนน 2
(3) พอใช หมายถึง มีผลการดําเนินงานความสําเร็จ/ความพึงพอใจอยูในระดับ 59 % ใหคะแนน 1
ทั้งนี้หากคะแนนเฉลี่ยแตละดานนําคะแนนที่ให (3 หรือ 2 หรือ 1) บวกกันทุกขอแลวหารดวยจํานวน
ขอเพื่อหาคะแนนเฉลี่ย นําคะแนนเฉลี่ยที่หาไดมาเทียบเกณฑ ไดแก2.34 - 3.00 คือ พรอมมาก
1.67-2.33 คือ พรอม และ 1.66 ลงมา คือ ไมพรอม
หลัง จากนั้น ทําการสรุปผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยของทุกดาน 6 ดาน ตองผาน
เกณฑความพรอมไมต่ํากวา (1.67) ฝายเลขาธิการฯรวบรวมผลการประเมินเสนอประธาน/ประธาน
การประชุมสรุปผลการประเมิน และใหประธานนําผลมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5. มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
มุง เนนการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และเปนไปตามขอกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
การเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด ใหหนวยงานตน สัง กัดเปนผูกําหนด และตรวจสอบคาใชจายที่เหมาะสม และการเตรียม
บุ ค ลากรทั้ ง ครู ไ ทยและครู ช าวต า งประเทศที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด
โดยเฉพาะครูชาวตางประเทศ มีความสําคัญมาก เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน เปนภาษาอังกฤษ
เปนไปอยางตอเนื่องอยางมีคุณภาพ ควรอบรมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและ
การใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
6. มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557: 6-50) ไดนําเสนอมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
บทที่ 1 มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 3 ดาน มี 7 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
ดานที่ 1 นโยบาย กลยุทธ และการบริหารจัดการ มี 2 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้

50
ดานที่ 2 หลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล มี 3 มาตรฐาน 10 ตัว
บงชี้
ดานที่ 3 คุณภาพนักเรียน มี 2 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี้
แตละดาน แตละมาตรฐาน และแตละตัวบงชี้ กาหนดคะแนน ดังนี้
ดานที่ 1 นโยบาย กลยุทธ และการบริหารจัดการ (25.0 คะแนน)
มาตรฐานที่ 1 สถานศึกษามีนโยบายสง เสริมสนับสนุนโครงการ English Program
และมีกลยุทธที่สรางความเขมแข็งใหกับโครงการ (10.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 สถานศึกษากาหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปูาหมาย และกลยุทธของ
โครงการ English Program อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (2.5 คะแนน)
ตัวบง ชี้ที่ 1.2 สถานศึกษามีแผนพัฒ นาคุ ณภาพโครงการ English Program ที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (2.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 1.3 สถานศึกษากาหนดโครงสราง English Program ระบบการบริหาร
จัดการ และบทบาทหนาที่ของบุคลากรและผูเกี่ยวของ (2.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 1.4 สถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ (2.5
คะแนน)
มาตรฐานที่ 2 สถานศึกษามี ระบบการบริ ห ารจั ดการที่มุง เนน การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
นักเรียน (15.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน มีภาวะผูนาทางวิชาการ และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได รวมทั้งบริหารโครงการ English Program แบบมีสวนรวม (1.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.2 สถานศึกษาสรรหาครูชาวตางชาติและหรือครูชาวไทย ที่มีความรู
ความสามารถในการสอนเปนภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.3 สถานศึกษาพัฒนาครูชาวตางชาติและหรือครูชาวไทยในโครงการ
English Program (1.5 คะแนน)
ตัวบง ชี้ที่ 2.4 สถานศึกษามีบุคลากรฝุายสนับสนุนโครงการ English Program
(1.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.5 สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลครูผูสอนและบุค ลากร
ฝายสนับสนุนโครงการ English Program (1.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.6 สถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณโครงการ English Program
แบบมีสวนรวม (1.5 คะแนน)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.7 สถานศึ ก ษามี ร ะบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นโครงการ English
Program (1.5 คะแนน)
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 สถานศึกษามีและใชหองเรียน หองปฏิบัติการ พื้นที่ใชสอย สื่อการ
เรียนรูและระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนในโครงการ English Program (1.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.9 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการสื่ อสาร
และการเรียนรูภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.10 สถานศึกษากากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ English Program (1.5 คะแนน)
ดานที่ 2 หลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (35.0 คะแนน)
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการในการจัดการ
เรียนการสอน โครงการ English Program (5.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 3.1 โครงสรางหลักสูตรโครงการ English Program มีรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมที่มุงเนนการพัฒนาองคความรูในสาระตางๆ เปนภาษาอังกฤษ (2.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 3.2 โครงสรางหลักสูตร English Program มีการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมเพื่อพัฒ นาทักษะภาษาอัง กฤษของนักเรียนทั้ง ในดานการใช ภาษาสื่อ สารประจํ าวั น และ
วิชาการ (2.5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนรู
(20.0 คะแนน)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 4.1 ออกแบบการเรี ย นรู เ หมาะสมกั บ ความแตกต า งของสมิ ท ธิ ผ ล
(Proficiency) ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน (4.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ออกแบบการเรียนรูตามความแตกตางของสมิทธิผล (Proficiency)
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน (4.0 คะแนน)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 4.3 ส ง เสริ ม และพั ฒ นานัก เรีย นโดยใช สื่ อ เทคโนโลยี แหล ง เรียนรู
เครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ (4.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 4.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาทักษะและเจตคติตอภาษาอังกฤษ
และอัตลักษณของนักเรียน เสริมสรางความสามารถดานวิชา English Program (4.0 คะแนน)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 4.5 สร า งโอกาสและจั ด บรรยากาศที่ เ อื้ อต อ การใช ภ าษาอั ง กฤษให
เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย (4.0 คะแนน)
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
(10.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 วัดและประเมินผล รายงานความกาวหนาของนักเรียน ดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ และความรูในแตละรายวิชา อยางเปนระบบและตอเนือ่ ง (4.0 คะแนน)
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ทดสอบประสิทธิผลทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของ
นักเรียนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ไดรับการยอมรับ ระดับนานาชาติ โดยเทียบเคียง
ระดับความสามารถกับกรอบ CEFR (3.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ทุกกลุมสาระ (3.0 คะแนน)
ดานที่ 3 คุณภาพผูเรียน (40.0 คะแนน)
มาตรฐานที่ 6 นักเรียนโครงการ English Program มีความเปนเลิศทางวิชาการและ
ทักษะภาษาอังกฤษ (20.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 6.1 นักเรียนโครงการ English Program มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ทุกกลุมสาระเพิ่มขึ้น (5.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 6.2 นักเรียนโครงการEnglish Programมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติ
ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 50
ขึ้นไป (5.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 6.3 นักเรียนโครงการ English Program มีผลการทดสอบความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เปนที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CEFR
ผานเกณฑที่กําหนด (5.0 คะแนน)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 6.4 นั ก เรี ย นโครงการ English Program เข า ร ว มกิ จ กรรมประกวด
แขงขันทักษะทางวิชาการและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับภาคระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
(5.0 คะแนน)
มาตรฐานที่ 7 นักเรียนโครงการ English Program มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
เปาหมายของโครงการ English Program (20.0 คะแนน)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 7.1 นั ก เรี ย นโครงการ English Program มี ภ าวะผู นํ า และผู ต ามมี
คุณธรรม จริยธรรม และกลาแสดงออก (2.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 7.2 นักเรียนโครงการ English Program สรางสรรคผลงานทางวิชาการ
และนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ (5.0 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 7.3 นักเรียนโครงการ English Program มีสวนรวมกิจกรรมแกไขปญหา
หรือทําประโยชนตอชุมชนและสังคมโลก (2.5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 7.4 นักเรียนโครงการ English Program มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูเปนภาษาอังกฤษดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว (5.0 คะแนน)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 7.5 นั ก เรี ย นโครงการ English Program มี ทั ก ษะการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทางานและการสรางสรรคผลงาน (2.5 คะแนน)
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ตัวบงชี้ที่ 7.6 นักเรียนโครงการ English Program รักความเปนไทย แสดงออก
ซึ่งความเปนไทย มีความตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยูรวมกันอยางมีความสุข
(2.5 คะแนน)
บทที่ 2 คําอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 3 ดาน มี 7 มาตรฐาน 34
ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
ดานที่ 1 นโยบาย กลยุทธ และการบริหารจัดการ มี 2 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้
ด า นที่ 2 หลั ก สู ต ร การจั ด การเรีย นรู การวั ด และประเมินผล มี 3 มาตรฐาน 10
ตัวบงชี้
ดานที่ 3 คุณภาพนักเรียน มี 2 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี้
สรุปไดวา แนวทางการนามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ ประกอบดวย ดานนโยบาย กลยุทธ และ
การบริหารจัดการ ดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและดานคุณภาพผู เรียน
ซึ่ง มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัด การเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาตามโครงการใหมีคุณภาพ มีลักษณะเปน
ขอกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนหลักหรือแนวทางในการเทียบเคียง
เพื่อการพัฒนา กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแหง
นําไปเปนเปาหมายหรือเปนกรอบทิศทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และใชในการประเมินตนเองวาใน
แตละปหรือแตละชวงเวลาที่กํ าหนดสามารถดํา เนินโครงการไดบรรลุเ ปา หมายมากนอยเพี ย งใด
ส ว นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานนํ า ไปเปน
เปาหมายในการกํากับดูแล การตรวจสอบและการประเมิน คุณภาพของโครงการในภาพรวม และ
นําขอมูลมาวางแผนยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น

ขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แหง ชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญ ญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ ก ษา
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553 และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2553 จึง ทําใหสํ านักงานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษากรุง เทพมหานคร เขต 2 ตองถูกยกเลิก ตั้ง แต วั น ที่
18 สิงหาคม 2553 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรวมโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่
การศึกษากรุง เทพมหานคร เขต 2 จํานวน 36 โรงเรียน กับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 15 โรงเรียน รวมโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 จํ า นวน 52 โรงเรี ย น มี เ ขตปกครอง รวม 27 เขตปกครอง ที่ ตั้ ง 1126 ถนนลาดพร า ว
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ตั้งอยูในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ)
เขตพื้นที่บริการของ สพม.2 ประกอบดวย 27 เขต ของกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตคลอง
สามวา เขตคันนายาว เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางกะป เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตประเวศ
เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตสายไหม
เขตหนองจอก เขตหลักสี่ เขตหวยขวาง เขตคลองเตย เขตดินแดง เขตบางคอแหลม เขตบางนา
เขตบางรัก เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตวัฒนา และเขตสาธร แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสังกัด สพม.2
แสดงดังภาพ

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการจั ดการศึกษาระดั บ
ชั้น มัธยมศึกษาตอนต น และมั ธยมศึ กษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในสัง กั ด จํานวน 52 โรงเรีย น
จําแนกตามขนาดและจํานวนนักเรียน ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามขนาดและ
จํานวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดใหญพิเศษ

จํานวนนักเรียน (คน)
จํานวนนักเรียน นอยกวา หรือเทา 500 คน
จํานวนนักเรียน ตั้งแต 501 – 1,500 คน
จํานวนนักเรียน ตั้งแต 1,501 – 2,500 คน
จํานวนนักเรียน มากกวา 2,500 คน
รวม

จํานวนโรงเรียน
จํานวน 2 โรงเรียน
จํานวน 6 โรงเรียน
จํานวน 21 โรงเรียน
จํานวน 23 โรงเรียน
52 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 สุรศักดิ์มนตรี
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 สายน้ําผึ้ง 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
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก หองเรียนพิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียนและ
หองเรียนพิเศษ MEP จํานวน 14 โรงเรียน รวมทั้งหมด 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 สายน้ําผึ้ง 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
ทิศทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปงบประมาณ
พ.ศ.2562
1. วิสัยทัศน
“เปนองคกรสงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความ
เปนไทย”
วิสัยทัศนยอยที่ 1 คุณภาพ หมายถึง ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
ตามกําหนด
วิสัยทัศนยอยที่ 2 มาตรฐาน หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
และโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
วิสัยทัศนยอ ยที่ 3 ความเปนไทย หมายถึง ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
คานิยมความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. พันธกิจ
2.1 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย
2.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2.3 พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
2.4 จัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.5 พัฒนาใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล
3. เปาประสงค
3.1 ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคานิยมความเปนไทย ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย
3.2 ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแขงขัน
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
3.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับ
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
3.5 โรงเรียนจัดการศึ กษาเพื่อ เสริ ม สร างคุ ณภาพชีวิ ต ที่ เปน มิ ตรกั บ สิ่ง แวดลอ ม และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สง เสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล และจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช Digital Technology สงเสริมการจัดการเรียนรู
4. กลยุทธ
4.1 สง เสริมใหผูเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี ค านิยมความเปนไทย ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษั ตริย ทรงเปน ประมุ ข และอนุรักษวัฒ นธรรม
ประเพณีของไทย
4.2 สง เสริมใหโรงเรียนพัฒ นาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
4.3 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

60
4.4 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ
4.5 สงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.6 สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล
5. จุดเนน
5.1 การยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
5.2 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน
5.3 การส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสู ค วามเป น เลิ ศ “โรงเรี ย นน า อยู
นักเรียนอยากรู ครูอยากสอน”
6. วัฒนธรรมองคกร
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนองคกรชั้นนํา คุณธรรมเปนเลิศ”
7. โครงสรางการบริหารงาน

ภาพที่ 3 โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการโดยใช CIPP Model
ขวัญนภา อุณหกานต (2553: 83-85) ไดศึกษาการประเมินโครงการคุณธรรมนําความรูสู
ความดีของโรงเรียนตนแบบคุณธรรมนําความรูสูความดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ตอนที่ 1 การประเมินโครงการคุณธรรมนําความรูสูความดีของโรงเรี ยน
ตน แบบคุณธรรมนําความรูสูความดี 1) ดานบริบท พบวา วัตถุประสงคสอดคลองกับนโยบายของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐานและของโรงเรีย น สอดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาของ
โรงเรียน มีความชัดเจน เห็นความสําคัญ ของโครงการคุณธรรมนําความรูสูความดี มีคาเฉลี่ยอยู ใน
ระดับมาก 2) ดานปจจัยนําเขา พบวา โรงเรียนมีการแตงตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ บุคลากรที่
มีความรู ความเขาใจ และมีจํานวนเพียงพอ กิจกรรมมีความเหมาะสม มีการประสานงานรวมมือกับ
ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3) ดานกระบวนการ พบวา โรงเรียนดําเนินการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว มีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ
มีสวนรวมในวางแผนการดํ า เนิน งานครบทุ กกิ จกรรมและเปนไปตามระยะเวลาที่กํ า หนด มีการ
ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก ไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4) ดานผลผลิต ประกอบดวยการประเมิน 2 ดาน ดังนี้ 4.1) ดานผลการ
ดํ า เนิ น งาน พบว า นั ก เรี ย นมี พฤติ กรรมตามหลั กคุ ณ ธรรมพื้น ฐาน 8 ประการ และหลั ก ปรั ชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก 4.2) ด า นผลกระทบ พบว า นั ก เรี ย นมีก ารพัฒ นา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เพิ่มมากขึ้น
และดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2 การหาแบบปฏิบัติที่ดีของโครงการ
คุณธรรมนําความรูสูความดีโรงเรียนที่เปนแบบปฏิ บัติ ที่ดีข องโครงการคุ ณธรรมนําความรู ไดแก
โรงเรียนบานเขากําแพง 1) ดานบริบท พบวา โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนักในความสําคัญ ของโครงการและมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง 2) ดานปจจัยนําเขา พบวา งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานมี
อยางเพียงพอ มีการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน 3) ดานกระบวนการ พบวา
การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการจะดําเนินการตามแผนที่วางไว มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
เปนระยะตลอดการดําเนินกิจกรรม 4) ดานผลผลิต แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 4.1) ดานผลการดําเนินงาน
พบวา นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมพื้น ฐาน 8 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้น 4.2) ดานผลกระทบ พบวา ชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ ใหการยอมรับ และผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอโรงเรียน
เปนอยางมาก
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พัชนี สมพงษ (2555: 98-110) ไดศึกษาการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตัน) ณ พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP model ประเมินใน 4 ดาน คือดาน
บริบทดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูเขารับ
การศึกษาอบรมรุนที่ 16 จํานวน 107 คน ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการศึกษาอบรม จํานวน 100 คน
ผูรวมงาน จํานวน 107 คนผูรับบริการ จํานวน 107คน และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
จํานวน 14 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบริบทไดแกวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม พบวา
สอดคลองกับนโยบายสาธารณสุข ความตองการของผูเขารับการศึกษาอบรมและปญหาและสภาพ
สัง คมปจจุบัน ซึ่ง นําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการอยูในระดับมาก 2) ดานปจจัยนําเขา
ไดแก คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ คุณลักษณะของแพทยพี่เลี้ยงประจําแหลง ฝก คุณสมบัติ ของ
ผูเขารับการศึกษอบรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณและสถานที่ศึกษาอบรม มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก 3) ดานกระบวนการไดแกการจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม และการประสานงานมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุด 4) ดานผลผลิต ไดแก ความรูที่ไดรับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้นและการนํ า
ความรูไปใชในการปฏิบัติงานมีความหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
ประมวลศิลป วิทยา (2556: 97-100) ไดทําการวิจัยเรื่ องการประเมิน โครงการพิ เ ศษ
นํ า ร อ ง โรงเรี ย นจตุ รพั กตรพิม านรั ช ดาภิ เ ษก โดยใช CIPP MODEL มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อประเมิน
โครงการหองเรียนพิเศษนํารอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยใชการประเมินผลรูปแบบ
CIPP Model กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร จํานวน 5 คน ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน
10 คน ครูผูสอน จํานวน 20 คน นักเรียนในโครงการ จํานวน 79 คน ครูที่ไมไดอยูในโครงการ จํานวน
82 คน ผูปกครองของนักเรียนในโครงการ จํานวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 288 คน ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 27 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น
แบบสอบถามความคิ ด เห็นเกี่ ยวกับ โครงการพิเ ศษนํ าร อง โรงเรี ยนจตุ ร พักตรพิม านรัช ดาภิเษก
ลั ก ษณะเป น แบบสอบถาม 4 ฉบั บ มี ลั ก ษณะเป น แบบมาตราส ว นประมาณค า (Rating Scale)
ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบริบท (Context) วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก รูปแบบการดําเนินงานมีความชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 2) ดานปจจัยนําเขา
(Input) ความพรอมของการจัดเตรียมทรัพยากร ดานตาง ๆ ที่นํามาใชสําหรับการดําเนินงานโครงการ
มี ค วามเหมาะสมอยู ใ นระดั บ มาก 3) ด า นกระบวนการ (Process) การดํ า เนิ น งานของโครงการ
มีความเหมาะสมอยูในระดั บมาก และ 4) ดานผลผลิต (Product) ผลที่เกิดขึ้นกับผูรวมโครงการ
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ในด า นคุ ณ ลั ก ษณะและความสามารถ เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการมี ค วามเหมาะสม
อยู ใ นระดั บ มาก โดยสรุ ป บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการห อ งเรี ย นพิ เ ศษนํ า ร อ งแบบพอเพี ย ง
โรงเรี ยนจตุ รพั กพิม านรัช ดาภิ เ ษก มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ยวกับ การจั ด การโครงการ อยู ใ นระดับมาก
ซึ่ง ขอสนเทศที่ไ ดจะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมอื่น
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
พงศปณต พรมมา และคณะ (2557: 77) ไดศึกษาการพัฒนาองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะห
องคประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา 2) เพื่อศึกษาความสําคัญองคประกอบการบริหารโรงเรียน
สองภาษา และ 3) เพื่ อ ประเมิ น องค ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย นสองภาษา ผลการวิ จั ย พบว า
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) ไดศึกษาเรื่องการประเมินโครงการคืน ครูใ หนัก เรี ย นโดย
ประยุ ก ต ใ ช รู ป แบบการประเมิ น CIPP Model สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
กาญจนบุ รี เขต 3 มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น โครงการคื น ครู ใ ห นั ก เรี ย นโดยการประยุ ก ต ใ ช
รูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความสอดคลองทางดานบริบท และ
สภาวะแวดล อ ม ความพร อ มทางด า นป จ จั ย เบื้ อ งต น ในการดํ า เนิ น งาน ความเหมาะสมในการ
ดําเนินงานและกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบในการดําเนินงาน และหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี
หรือเปนเลิศของโครงการคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครู
ผูรับผิดชอบโครงการ ปการศึกษา 2556 โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา 1)
ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เมื่อ
พิจารณาเปน รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
วัตถุประสงคของโครงการมุงเนนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น รองลงมาคือ โครงการ
สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน และหนวยงานตนสัง กัด 2) ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตน
พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยู
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ในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินโครงการอยาง
เพียงพอ รองลงมาคือ มีจํานวนบุคลากรดําเนินกิจกรรม โครงการอยางเพียงพอ และการฝกอบรม
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานขอมูล และสารสนเทศของโรงเรียน 3) ผลการประเมินดาน
กระบวนการ พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมโครงการนําไปปฏิบัติ
จริง รองลงมาคือ มีการแตง ตั้ง คณะกรรมการดํา เนิน โครงการ และมีการรายงานผลการดํ า เนิ น
โครงการใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ 4) ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา ผูเรียนอยางมีประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดี
ขึ้น 5) การหาแบบปฏิบัติที่ดีของโครงการคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทั้ง 4 ดาน พบวา ดานบริบทของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและ
บุ ค คลที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามโครงการมี ค วามตระหนั ก ในความสํ า คั ญ
ของโครงการด า นป จ จั ย นํ า เข า พบว า งบประมาณที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น โครงการอย า งพอเพี ย ง
ดานกระบวนการ พบวา การปฏิบัติตามกิจกรรมตามโครงการดําเนินการตามแผนที่วางไว มีการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลเปนระยะตลอดการดําเนินกิจกรรม และดานผลผลิต นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น
สิริภรณ อรัญวารี (2557: 79-83) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการรักการอานของ
โรงเรียนชัยนาคําวิทยา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี พบวา 1) ผลการประเมินใน
ภาพรวมตอโครงการรักการอานของโรงเรียนชัยนาคําวิทยา กลุมที่ 1 ผูบริหารโรงเรียน คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
โดยดานที่มีความคิดเห็นสูงสุดเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานผลผลิตของโครงการ รองลงมาคือ
ดานบริบทของโครงการ และดานกระบวนการ ตามลําดับ โดยดานที่มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ
ดานปจจัยนําเขา 2) ผลการประเมินในภาพรวมตอโครงการรักการอานของโรงเรียนชัยนาคําวิ ทยา
กลุมที่ 2 ผูปกครองนักเรียนที่เขารวมโครงการรักการอาน ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยดานที่มีความคิดเห็นสูงสุดเรียงจากมากไปหานอย คือ คือ ดานผลผลิตของโครงการ
รองลงมาคือ ดานบริบทของโครงการ และดานกระบวนการ ตามลําดับ โดยดานที่มีระดับความคิดเห็น
นอยที่สุด คือ ดานปจจัยนําเขา และ 3) ผลการประเมินในภาพรวมต อโครงการรั กการอา นของ
โรงเรียนชัยนาคําวิทยา กลุมที่ 3 นักเรียนที่เขารวมโครงการรักการอาน ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานที่มีความคิดเห็นสูง สุดเรียงจากมากไปหานอย คือ คือ ดานผลผลิต
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ของโครงการ รองลงมาคือ ดานปจจัยนําเขา และดานบริบทของโครงการ ตามลําดับ โดยดานที่มี
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 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 ที่นํามาใชสําหรับการดําเนินงานโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก 3) ดานกระบวนการ (Process) การดําเนินงานของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
และ 4) ดานผลผลิต (Product) ผลที่เกิดขึ้นกับผูรวมโครงการในดานคุณลักษณะและความสามารถ
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยสรุปบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของโรงเรียนบานกอกวิทยาคาร
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด โครงการอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ข อ สนเทศที่ ไ ด จ ะเป น ประโยชน ต อ
ผูเกี่ยวของในการปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมอื่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
นิพิฐพนธ สนิทเหลือ (2560: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการพัฒ นา
นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิโดยใชการประเมินแบบ CIPP Model การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิโดยใชการ
ประเมิ น แบบ CIPP Model และ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาข อ เสนอแนะนัก บริ หารโครงการพัฒ นานักศึกษา
โดยใช ก ารประเมิ น แบบ CIPP ของสถาบั น เทคโนโลยี แห ง สุ ว รรณภู มิ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมผูบริหารจํานวน 5 คน และอาจารยจํานวน
35 คน และนักศึกษาจํานวน 200 คน ทั้งนี้เครื่องมือที่ใชมีคาความเชื่อมั่นที่ 0.93 โดยผลการวิ จัย
พบวา การประเมินโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้ผลการประเมินจําแนกตามสถานภาพของ
กลุมตัวอยางนั้น ไมแ ตกต างกัน และจากการใช CIPP Model ทําใหทราบถึง ขอ เสนอแนะในการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาโครงการว า ควรเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค และความมี ก ารใช
เทคโนโลยีและบูรณาการกับแผนการสอนอยางสม่ําเสมอ
พักตรพิไล วงศละ (2560: 100-102) ไดศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัย
พบวา ทั้ง ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยความคิดเห็นของนักเรียนมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในระดับมาก และความคิดเห็น
ของผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในระดับมาก 1) การ
ดําเนินการดานสภาวะแวดลอมหรือดานบริบทอยูในระดับมาก พบวา นักเรียน มีความคิดเห็นวาการ
ดําเนินงานดานสภาวะแวดลอมหรือดานบริบท มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผูบริหาร ครู
0

0
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และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นวา การดําเนินงานดานสภาวะแวดลอมหรือบริบท
มีความเหมาะสมในระดับมาก 2) การดําเนินการดานปจจัยนําเขา พบวา การดําเนินงานดานปจจัย
นําเขาของโครงการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักเรียน มีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานปจจัย
นําเขา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความคิดเห็นวา การดําเนินงานดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมในระดับ มาก 3) การดําเนินการ
ดานกระบวนการ พบวา กระบวนการของโครงการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักเรียนมีความ
คิดเห็นวาการดําเนินงานดานกระบวนการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผูบริหาร ครู และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานกระบวนการ มีความเหมาะสม
ในระดับมาก 4) การดําเนินการดานผลผลิต พบวา การดําเนินงานดานผลผลิตของโครงการโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก และผูแทนฝายนักเรียน มีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานผลผลิตมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ปญหาในการดําเนินงานตามโครงการที่พบ ไดแก ความพรอมของโรงเรียนกอนดําเนินโครงการ
ในดานวัสดุอุปกรณ อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ บุคลากร งบประมาณสนับสนุน การมีสวนรวม
ของชุมชน การระดมทุนจากหนวยงาน องคกรตาง ๆ และกิจกรรมที่ใหองคการบริหารสวนตําบลเขา
มามีสวนรวมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน สวนขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ ไดแก ควรประ
มินความพรอมของโรงเรียนกอนการดําเนินโครงการเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุน ใหกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทและมีสวนรวมระดมทุน เปนสื่อกลางระหวางชุมชนกับโรงเรียน ระดม
ทุน จากองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรเอกชน และประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบลใหมากขึ้น
ชารดา จิ ต ต อํ า มาตย (2560: 84-85) ได ศึ ก ษาการประเมิ น โครงการสถานศึ ก ษา
แบบอย า งการจั ด กิจ กรรมเรี ยนรู แ ละการบริห ารจั ด การตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนเหลาฝายผดุง วิทย จัง หวัดหนองคาย พบวา ผลการประเมิ น
โครงการสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง) โดยภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู ใ นระดั บ มาก และ
เมื่อเรียงลําดับเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ดานบริบท รองลงมา คือ
ดานกระบวนการ ดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ตามลําดับ
Asfaroh, Rosana และ Supahar (2017: 134-144) ได ศึ ก ษาการสร า งเครื่ อ งมื อ การ
ประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใช CIPP Model งานวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัย
และพั ฒ นา กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 และครู ผู ส อน
วิทยาศาสตร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองยอกยาการ ตา เครื่องมือที่ออกแบบมาแบ ง
ออกเปนแบบสอบถามและแบบการสัง เกตไดรับการทดสอบความตรงความเที่ยง และมีคาความ
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เชื่ อ มั่ น 0.916 และ 0.923 ตามลํ า ดั บ และผลการใช เ ครื่ อ งมื อ ทั้ ง 2 แบบ พบว า สมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองยอกยาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย อยูในระดับดี
Orhan และ Ay (2017: 190-203) ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการเรี ย นภาษาต า งประเทศแบบ
การศึ ก ษาทางไกล โดยใช CIPP Model ในการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นและระบุ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษาแบบทางไกล จากการวิจัยโดยการใชแบบสอบถามกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 จํานวน 715 คน ที่กําลังเรียนในรายวิชาภาษาตางประเทศ 1 ในปการศึกษา 2015-2016
พบวา เพศและอายุของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ แตประเภทของการศึกษา ชั่วโมงของการใชอินเตอรเน็ตรายวัน และเกรดที่ไ ดรับ
สงผลตอความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคอมพิวเตอรสวนตัวและมี
ประสบการณเขาเรียนรายวิชาแบบทางไกลอีกหนึ่ง รายวิชาจะมีความคิดเห็นในเชิง บวกมากกว า
นักศึกษาที่ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวและไมเคยมีประสบการณเขาเรียนรายวิชาแบบทางไกล
Yildiz (2004: 676-678) ได ศึ ก ษาการใช CIPP Model เพื่ อ วิ เ คราะห ห าป จ จั ย ที่ ไ ม
สอดคลองกันระหวางหลักสูตรและ ผลที่คาดหวังไวในโปรแกรมภาษาตุรกีสําหรับชาวตางประเทศของ
Minsk State Linguistic University พบวา หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นตอบสนองตอความตองการ
และความคาดหวังของผูเรียน แตทั้งนี้มีขอแนะนําใหปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น
จากการศึกษาวิจัยของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการโดยใช CIPP Model
ผลปรากฏวาแนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน ที่นักประเมินหลายทานไดเสนอไวมีลักษณะ
ที่แตกตางกันทั้งดานแนวคิด และวิธีการนําไปใชแตเมื่อนํารูปแบบนั้นมาจัดเปนกลุม ทําใหสรุปแนวคิด
ในการประเมินในแงมุมตาง ๆ ได และสามารถมองเห็นแนวทางในการนําเอารูปแบบของการประเมิน
เหลานี้มาประยุกตในการประเมินโครงการไดอยางเหมาะสม ดังนั้นผูประเมินจึงไดนํา CIPP Model
มาใช ใ นการประเมิ น โครงการการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปน
ภาษาอั ง กฤษ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 โดยประเมิ น 4 ด า น คื อ
ดานบริบท (Context) ดานปจจัยเบื้องตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิ ต
(Product) การประเมินโครงการแบบ CIPP Model นี้เปนการประเมินขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการ
ในดานตาง ๆ ใหมีความครอบคลุมมากที่สุด หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ เปนการนํารูปแบบการประเมิน
โครงการแบบ CIPP Model มาเปนแนวทางที่ใชในการดําเนินการการประเมินระบบ

68
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
จรั ญ ญา พงษ สุ ท ธิ รั ก ษ (2552: 66-71) ได ศึ ก ษาสภาพป ญ หาการจั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอัง กฤษของโรงเรียนเอกชนในจัง หวัดนนทบุรี และจัง หวัด
ปทุมธานี วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิก ารเปนภาษาอัง กฤษของโรงเรี ยนเอกชนจัง หวัดนนทบุรี และจัง หวั ด
ปทุมธานี กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ครู149 คน คณะกรรมการบริหาร 34 คน ผูบริหาร 34 คน ของ
โรงเรียนเอกชนที่เปดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษจังหวัดนนทบุรีและ
จัง หวัดปทุมธานีจํานวน 17 โรงเรียน ใชวิธีการชักตัวอยางแบบงาย กลุมตัวอยางจํานวน 217 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการการศึกษาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบปญหาในดานการบริหารจัดการซึ่งมีจํานวนของครูชาวตางชาติไมเพียงพอสงผลใหครู
มีภาระงานสอนมากเกิน ไป และครูผูสอนตางชาติไ มไ ดรับการพัฒ นาวิธีการจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไทย
พิพัฒน เจริญวรรธะ (2553: 119-142) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรการจัด
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรียน
พระหฤทัย เชียงใหม ปการศึกษา 2551 2) หาแนวทางในการปรับปรุง หลักสูตรการจัดการเรี ย น
การสอนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม กลุมเปาหมายของ
การศึกษาประกอบดวย 2 กลุม กลุมที่หนึ่งคือ กลุมบุคลากรภายในโรงเรียน กลุมเปาหมายกลุมที่สอง
คือ กลุมบุคลากรภายนอกโรงเรียน ผูศึกษาดําเนินการประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม ปการศึกษา 2551
โดยใชแนวทางประเมินหลักสูตรแบบ CIPP ของ Stufflebeam เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
แบบประเมินหลักสูตร และแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจง รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) ดานบริบทของหลักสูตรซึ่งเปนการประเมิน ดานวิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค
และโครงสราง พบวา ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรมีความคิดเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมและ
ผานเกณฑการประเมิน ที่กํ า หนดไว 2) ดานปจจัยเบื้องตน ซึ่ง ทําการประเมิน เกี่ ยวกั บ มาตรฐาน
การเรียนรูสาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิช า หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด แผนการจัดการเรี ย นรู
แหลง เรียนรูในแตละรายวิชา ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินหลักสู ตร อีกทั้ง ประเมินครูผูสอนและ
ความพึง พอใจของผูปกครอง 3) ดานกระบวนการจัดการเรียนรูซึ่ง ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลและการบริหารจัดการหลักสูตร พบวา ครูและนักเรียน
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาดานกระบวนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมและ ผานเกณฑการ
ประเมินที่กําหนดไว และ 4) ดานผลผลิตซึ่งทําการประเมินเกี่ยวกับผลผลิตของ หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 พบวา ครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
ผลผลิตมีความเหมาะสมและผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไว
ภณัฐดาว จันทรศิริ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปจจุบันของโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ในจังหวัดสุราษฎร
ธานี ผานทัศนะของครูผูสอนในโครงการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ของ
โครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารเป น ภาษาอั ง กฤษ (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 ในจัง หวัดสุ
ราษฎรธานี ทั้งครูชาวไทยและครูชาวตางชาติโดยทั่วไปแลว ชี้ใหเห็นทัศนะในเชิงบวกพึงพอใจ และ
สนับสนุน โครงการ English Program ผลการศึกษาแสดงใหเ ห็นวา โครงการมีความแข็ง แกร ง ใน
ปจจุบันและมีการเติบโตในอนาคต
ภาวิณี วัดเมือง (2556: 128-135) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการหลักสูตรพิเศษ
ห อ งเรี ย นภาษาอั ง กฤษ (Intensive English Program) กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นบ า นโป ง วั ว แดงมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรหองเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) กรณีศึกษา
โรงเรียนบานโปง วัว แดง โดยประยุกตใ ชรูป แบบการประเมิน จํา ลองของซิป (CIPP Model) ตาม
องคประกอบ 5 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดา น
ผลกระทบ แหลง ขอมูลดานบุคคล ไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และ
ผูปกครอง โรงเรียนบานโปงวัวแดง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จํานวน 105 คน และดานเอกสาร
หลักฐาน ไดแก แบบรายงานผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน ปการศึกษา 2554-2555, รายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) ปการศึกษา 2553-2555 และรายงานผลการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษของครูผูสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เครื่องมือที่ใชในการประเมิน มี
2 ลักษณะ ไดแก แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร ครู และนักเรียน มีลักษณะเปนแบบมาตราประมาณ
ค า 5 ระดั บ และแบบสั ม ภาษณ สํ า หรั บผู บ ริ หาร ครู และผู ป กครอง วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการหา
ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ผลการประเมิ น สรุ ป ได ว า
1) ดานบริบท วัตถุประสงคของโครงการ มีความสอดคลองกับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
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ทางสังคมและชุมชน 2) ดานปจจัยนําเขา โครงสรางและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโครงการ ผูบริหาร ครู สื่อ วัสดุ อุปกรณและอาคารสถานที่งบประมาณและเวลา
เรียนในโครงการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผานเกณฑ การประเมินแตควรปรับปรุง โครงสราง
ของหลักสูตรในดานเวลาเรียน และจํานวนหอง 3) ดานกระบวนการ การบริหารจัด กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผลและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมากผาน
เกณฑการประเมิน แตมีขอเสนอแนะในเรื่องการนิเทศภายใน สถานศึกษายังมีนอย และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหมีความหลากหลาย 4) ดานผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผานเกณฑการ
ประเมินแตควรปรับปรุงรายวิชาภาษาไทย ในดานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)
และผลการประเมินทักษะทักษะ ภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน และเขียน มีผลการทดสอบผานเกณฑ
การประเมิ น และ 5) ด า นผลกระทบ นั ก เรี ย นสามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ ไปปรั บ ประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันได ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีเครือขายรวมพัฒนาอยูในระดับดี ผูบริหาร ครู และ
นักเรียน ไดรับเกียรติบัตรและ เหรียญรางวัล อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการจัดโครงการหลัก สู ตรนี้
และยั ง ได รว มกิ จ กรรม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ พิ่ม ขึ้ น ได รั บ คํ า ยกย องจากหนวยงานอื่ น ชุ ม ชนและ
ผูปกครองพึงพอใจตอโครงการ และเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
สรอยเพชร ชารินทร (2556: 63-64) ไดประเมิน โครงการพัฒ นาวินัยเด็กและเยาวชน
โรงเรียนโคกสําโรง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการประเมิน
ประเมินโครงการพัฒนาวินัยเด็กและเยาวชนโรงเรียนโคกสําโรง ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรานดาน พบวา (1) ดานบริบท ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงการ
พบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันคือโรงเรียน ใหคํานึง ถึง ความพรอมและความ
เหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจึงสามารถวางแผนดําเนินโครงการ
กําหนดวัตถุประสงค ของโครงการและกําหนดเปาหมายไดอยางเหมาะสม (2) ดานปจจัยนําเข า
ผลประเมินความเหมาะสมดานปจจัยในการดําเนินโครงการพบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ มีความมุงมั่นในการที่จะบริหารโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคง บประมาณ
การบริ ห ารจั ด การ เวลาและป จ จั ยด า นอื่ นๆ ตลอดจนการกํ าหนดรูป แบบของโครงการได อยาง
เหมาะสม (3) ดานกระบวนการ ผลการประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการการดําเนินโครงการ
พบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ไดศึกษาหลักเกณฑและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การบริหาร โครงการ โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแนะนําจนสามารถกําหนดวิธีการดําเนิน
โครงการ ขั้นตอน รูปแบบกิจกรรม และกระบวนการดําเนินโครงการเพื่อควบคุมการดําเนินโครงการ
เพื่อควบคุมการดําเนินการ ใหมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสม สวนนักเรียนมีความคิดเห็นในดาน
กระบวนการในระดับเหมาะสมมากทีเดียว และ (4) ดานผลผลิต ผลการประเมินความเหมาะสมดาน
ผลผลิตของโครงการพบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ไดตระหนักและเห็น

71
คุณคาและใหความสําคัญ ในการพัฒนาวินัยนักเรียน ซึ่งเห็นไดจากการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เตรียมวัสดุครุภัณฑ แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ ที่เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ ความมุงมั่นพยายามของ
บุคลากร ความสามัคคีในหมูคณะ ตลอดจนจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ กระบวนการ
ดําเนินงานและทุกฝายที่เกี่ยวของใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดีสวนนักเรียนมีการคิดเห็น
ในดานผลผลิตในระดับเหมาะสมมากทีเดียว
มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2559: บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาวิทยากร
แกนนําการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กลุมการ
พัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร) ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน (สพฐ.) กั บ มู ล นิ ธิ เ ทมาเส็ ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิ ง คโปร การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอัง กฤษของครู
วิทยาศาสตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ 2) ประเมินสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตรในดานความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดานพฤติกรรมการสอน และดานความสามารถในการพัฒ นา
นวัตกรรม 3) ประเมิน สมรรถนะการสอนวิท ยาศาสตรเ ปนภาษาอัง กฤษ และคุณลักษณะอั น พึ ง
ประสงคของครูวิทยาศาสตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ 4) ประเมินความสามารถในการขยายแนวคิ ด
ของครูวิทยากรแกนนํา สู ครู เครือ ขา ย 5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิ ช าภาษาอัง กฤษของ
นักเรียนหลังเรียน 6) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนของครูวิทยาศาสตรที่สอนเปน
ภาษาอังกฤษ และ7) เสนอรูปแบบการพัฒนาครูวิทยาศาสตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของครูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานการศึกษา 49
คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 98 คน ศึกษานิเทศกภาษาอัง กฤษ และวิทยาศาสตร 34 คน ครูผูสอนวิทยาศาสตร
ตนแบบ 49 คน นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรจากครูผูสอนวิทยาศาสตรตนแบบที่ผานการอบรม
1,513 คน ครู เ ครื อ ข า ยในการขยายผลการจั ด การเรี ย นการสอน 229 คน ผู บ ริ ห ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันภาษาอังกฤษ 2 คน ผูประสานงานโครงการ
2 คน และผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรและดานการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ 6 คน
โดยผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการฟง การ พูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษของครูผูสอนวิชา
วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 2) สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษดาน
ความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการ จัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ดานพฤติกรรม
การสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษพบวา ดานการสอนและ วิชาชีพอยูในระดับมากที่สุด และดาน
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษพบวา
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มีความสามารถอยูในระดับมาก 3) สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะ
อัน พึง ประสงคของครูวิทยาศาสตรสอนเปนภาษาอัง กฤษ พบวา ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษได และมีพัฒนาการสูงขึ้น ในดานความมั่นใจในการใชคําศัพท
วิทยาศาสตร มากขึ้น ดานความสามารถในการนําทักษะภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน สามารถเลือก เทคนิค วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู
รวมทั้ ง ครู วิ ท ยาศาสตร ป ระเมิ น ตนเองว า หลั ง การอบรมครู มี พั ฒ นาการสู ง ขึ้ น ในด า นการสอน
วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ 4) ครูวิทยากรแกนนํามีความสามารถในการขยายแนวคิดสูครูเครือขาย
อยูในระดับมากที่สุด 5) นักเรียนมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับไมผานเกณฑถึงระดับดีมาก
ซึ่ง ภาพรวมพบวาอยูในระดับไมผานเกณฑ ทักษะการพูดอยูในระดับ พอใช ทักษะการเขียนอยูใน
ระดับควรปรับปรุง สวนทักษะการอาน และการฟง อยูในระดับไมผานเกณฑ 6) นักเรียนมีความ
คิดเห็นตอการสอนของครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษที่ผานการอบรมอยูในระดับมาก
และ7) รูปแบบการพัฒนาครูผูสอนวิทยากรแกนนําการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปน
ภาษาอังกฤษ พบวา หลักการเปนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education
(EBE)
ฐิติกา เสนาจิตต (2560: 74-75) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลัก สู ตรกระทรวงศึก ษาธิก าร เปนภาษาอัง กฤษ (Mini English Program : MEP) :
กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา การศึกษานี้มีวัตถุประสงคคือ
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิน งานของโครงการ MEP 2) เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและอุป สรรคในการ
ดําเนินงานของโครงการ MEP 3) เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามกรอบ
อางอิง ทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ ครูผูสอนชาวไทย ครูผูสอนชาวตางชาติและผูปกครองของ 3 โรงเรียนที่
เข า ร ว มโครงการ จํ า นวน 21 คน ผลการศึ ก ษาพบว า 1) สถานศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการมี ก าร
ดําเนินงานตามโครงสรางที่หลักสูตรกําหนดไดอยางมีระบบ แบบแผน บุคลากรจึงมีความเปนเอกเทศ
แยกออกมาดูแลบริหารจัดการเอง ทําใหประสิทธิภาพของบุคลากรสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ มีการ
กําหนดอัตราคาเลาเรียนที่เหมาะสมกับคาใชจาย เพื่อลดปญ หาการขาดแคลนเงินทุน ดานอาคาร
สถานที่ไดแยกอาคารหองเรียนออกมาอยางชัดเจน เพื่องายตอการบริหารจัดการ ปจจัยเหลานี้สงผล
ให โ ครงการ ประสบความสํ า เร็ จ อย า งมาก 2) ป ญ หาและอุ ป สรรคทางด า นบุ ค ลากรขาดแคลน
เนื่องจากงบประมาณที่ไมเพียงพอ รวมถึงสถานที่ไมเอื้ออํานวยเพราะขาดหองปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ
ในสวนวัสดุอุปกรณเครื่องมือไมครบครันเพราะขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อเทคโนโลยีสมัยใหม
3) ตามกรอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
พบวา ผูเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ของสถานศึกษาทั้ง 3 แหง มีความสามารถทางภาษา
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อยูในระดับ A1 (Breakthrough or beginner) ซึ่ง สามารถใชในชีวิตประจําวัน ไดตามหลักเกณฑ
เปาหมายที่ผูเรียนควรไดรับ
พลภั ท ร ศรี ว าลั ย (2561: 140-142) ได ศึ ก ษาการประเมิ น โครงการห อ งเรี ย นพิ เ ศษ
(English Program) ของโรงเรียนสิริรัตนาธร โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CSE
ของอัลคิน วัตถุประสงคเพื่อประเมิน ผลโครงการหองเรียนพิเศษ (English Program) ของโรงเรียน
สิ ริ รั ต นาธรโดยประยุ ก ต ใ ช รู ป แบบการประเมิ น โครงการแบบ CSE ของ อั ล คิ น (Alkin) โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อประเมินระบบโครงการ 2) เพื่อประเมินการวางแผนโครงการ 3) เพื่อ
ประเมินการดําเนินโครงการ 4) เพื่อประเมินการปรับปรุงโครงการ และ 5) เพื่อประเมินการยอมรับ
โครงการ ผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัย 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 รวมทั้งหมด 635 คน ทั้งนี้
เครื่องมือที่ใชมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินระบบโครงการจาก
ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินโครงการ พบวา ดานการประเมินเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโครงการ
มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ
มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการประเมินระบบโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดั บ
มากที่สุด สรุปวาผลการประเมินระบบโครงการผานเกณฑการประเมิน 2) ผลการประเมินการวางแผน
โครงการจากผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินโครงการ พบวา ดานหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ดาน
บุคลากร และดานคุณสมบัติของนักเรียนในโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานอาคาร
สถานที่ และดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งผลการประเมินการวางแผน
โครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม ในระดับมาก สรุปวาผลการประเมินการวางแผนโครงการผาน
เกณฑการประเมิน 3) ผลการประเมินการดําเนินโครงการจากครูผูสอนในโครงการ พบวา ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ และดานการวัดและประเมินผล
มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินดําเนินโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
สรุปวาผลการประเมินการดําเนินโครงการผานเกณฑการประเมิน 4) ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุง
โครงการจากคณะกรรมการดําเนินโครงการ ครูผูสอนในโครงการ และนักเรียนในโครงการ พบวา
ขอบกพรอง ปญหา และอุปสรรค ของโครงการที่มีความถี่สูงที่สุด คือ ครูผูสอนชาวตางชาติจบไมตรง
สาขาที่สอน ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขที่มีความถี่สูงที่สุด คือ ควรจัดหาครูชาวตางชาติใ หตรง
ตามวิชาเอก จุดเดนของโครงการที่มีความถี่สูง ที่สุด คือ นักเรียนในโครงการมีพัฒนาการในการใช
ภาษาอย า งเห็ น ได ชั ด ส ว นจุ ด ด อ ยของโครงการมี ค วามถี่ สู ง ที่ สุ ด คื อ สื่ อ เทคโนโลยี ไ ม ทั น สมั ย
5) ผลการประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหองเรียนพิเศษ (English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
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ที่ 3 ทั้ง 3 ระดับชั้นสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหองเรียนปกติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ทั้งสามระดับชั้น (2) ผลการประเมินผูเรียนตามสมรรถนะสําคัญของหลักสูตรอยู
ในระดับดี และ (3) ความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนตอโครงการอยูในระดับมาก สรุปวาผล
การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ ผานเกณฑการประเมิน
จากการศึกษาวิจัยของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน
เป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผลปรากฏว า การประเมิ น โครงการเป น
กระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและเปนระบบเกี่ยวกับขอเท็จจริงจากการดําเนินโครงการแลว
นําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการตัดสินใจวาโครงการนั้นประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด อันเปน
แนวทางในการปรับปรุงโครงการใหดีขึ้น แตยังไมมีการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบการประเมิน
ที่ครอบคลุมทุกดาน ดังนั้นสําหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ผูประเมินจึงใชรูปแบบการประเมินของ
Stufflebeam ที่ มี ชื่ อ เรี ย กว า CIPP เนื่ อ งจากเป น รู ปแบบการประเมินที่ ค รอบคลุ ม องค ป ระกอบ
ทุกดานของโครงการอยางเปนระบบ และมีเหตุผล ไมเนนการวิเคราะหจุดใดจุดหนึ่ง เปนรูปแบบ
การประเมิน ที่มีความตอเนื่องทําใหไ ดขอมูลครบถวน ซึ่ง นําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการวา
ควรจะดําเนินการตอไปอยางไร ทิศทางใด และสอดคลองกับการประเมินโครงการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือไม
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กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
โครงการ

กระบวนการดําเนินการ

โครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี
วัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับความสอดคลอง ความตองการ
จําเปนและเหมาะสมของวัตถุประสงค
โครงการ
2. เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับบุคลากร
งบประมาณและทรัพยากรตางๆ
3. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ
ขั้นติดตามผลและขั้นปรับปรุงแกไข
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ
เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ผูเขารวมโครงการและความพึงพอใจของ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
หัวหนาโครงการ ครู นักเรียนและ
ผูปกครองจากโรงเรียนที่จัดการ
การศึกษาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
(English Program) สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียน
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)

ผลผลิต/ผลลัพธ
แบงการประเมินเปน 4 สวน ตามลําดับ
ขั้นตอนของการดําเนินโครงการ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดําเนินการ
1. ผลการประเมินความสอดคลอง ความ
คาดหวัง ความเหมาะสมและความตองการจําเปน
ของวัตถุประสงคโครงการ
2. ผลการประเมินความเพียงพอและความ
พรอมดานนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สื่อ
วัสดุ อุปกรณ และบริหารจัดการโครงการ
ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดําเนินการ
ผลการประเมินขั้นเตรียมการขั้นดําเนินการ
ขั้นติดตามผลและขั้นปรับปรุงแกไข
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561
2. ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารวิชาการ และหัวหนาโครงการจาก
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English
Program) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัด
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
3. ความพึงพอใจของครูผสู อนในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English
Program) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
4. ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ (English Program) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่
มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
5. ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรหลาน
เรียนในโครงการจัดการเรียนดารสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
(English Program) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนิน
โครงการการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

บทที่ 3
วิธีดําเนินการประเมิน
การประเมินโครงการครั้งนี้เปนการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. ขั้นตอนการประเมินโครงการ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
4. การสรางเครื่องที่ใชในการประเมินโครงการ
5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการครั้ง นี้ ผู ร ายงานใช รูป แบบ CIPP Model ของสตั ฟ เฟ ล บี ม (Daneil
Stufflebeam) เนื่องจากตองการสารสนเทศเกี่ ยวกับ โครงการอยางครอบคลุม เพื่อนําไปวางแผน
ปรับปรุงกระบวน การดําเนินการและทราบผลรวมของโครงการ นําไปประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินการตอไป ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินโครงการเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดําเนินการ เปนการเตรียมการจัดทําโครงการ คือ การประเมิน
ดานบริบท (Context) และการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input)
ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดําเนินการ เปน การประเมิน ขณะนําแผนไปปฏิบัติงาน คือ
การประเมินดานกระบวนการ (Process)
ระยะที่ 3 การประเมิ น หลั ง สิ้ น สุ ด โครงการ เป น การสรุ ป ผลโครงการและประเมิ น ผล
การดําเนินการ คือ การประเมินดานผลผลิต (Product)
จากรู ป แบบและขั้ น ตอนการแบ ง การประเมิ น ดั ง กล า วข า งต น ผู ร ายงานได ดํ า เนิ น การ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดําเนินการ
1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม และความ
คาดหวัง ของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียน วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ
ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความตองการ ความคาดหวังของโรงเรียน
1.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมินความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริม
สนั บ สนุ น ต า งๆ ได แ ก ความพร อ มและความพอเพี ย งของนโยบายบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น งาน
งบประมาณเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการโครงการ
ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดําเนินการ
ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในขั้นตอนตางๆ 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนิน การ
ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมิ นผลลัพ ธ (Output) โดยพิจารณาจากปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย
3.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561
3.2 ความพึ ง พอใจของรองผู อํ านวยการโรงเรี ย น กลุ ม บริห ารวิ ช าการ และหั ว หน า
โครงการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
(English Program) ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ที่ มี ต อ
การดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มี
ตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 ความคิดเห็น ของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มี
ตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3.5 ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนิน โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ที่ ใช ในการประเมิ น ครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย ผู ที่ มี บ ทบาทและมี ส ว นร ว มกั บ
โครงการตั้งแตกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ ไดแก
1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 26 คน
1.2 รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ จํานวน 26 คน
1.3 หั ว หน า โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 26 คน
1.4 ครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 52 คน
1.5 นักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 910 คน
1.6 ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน
2. กลุม ตัวอยาง ไดจ ากวิธีการสุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) (สุรศัก ดิ์
อมรรัตนศัก ดิ์, เตือ นใจ เกตุ ษ า และ บุ ญ มี พั น ธุไทย, 2545: 122-123) คื อ การเลื อกกลุม บุ คคล
ตาง ๆ แบบเจาะจง ประกอบดวย
2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 26 คน
2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ จํานวน 26 คน
2.3 หั วหน าโครงการจั ด การเรี ยนการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั กสู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 26 คน
2.4 ครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 52 คน
2.5 นักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการจํานวน 910 คน
2.6 ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ในการประเมินครั้งนี้ ผูประเมิน ไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี ทั้งหมด
จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้
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ฉบั บ ที่ 1 แบบประเมิ น โครงการด า นบริ บ ท (Context) และด า นป จ จั ย นํ า เข า (Input)
ผูประเมิน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ ของโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายงาน
(Checklist) ประกอบดวยเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน
และตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ขอมูลดานบริบทของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ มาตรประเมินคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ขอมู ลดานปจ จัยนํ าเขาของโครงการ มีลั กษณะเป นแบบมาตรประมาณค า
(Rating Scale) 5 ระดับ
ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการดานกระบวนการ (Process) ผูประเมิน คือ รองผูอํานวยการ
สถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ และครูผูสอนของโรงเรียนที่จัดการการศึกษาตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอั งกฤษของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 แบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้น ฐานของผูตอบแบบประเมิน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบดวยเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 ขอมูลดานกระบวนการ (Process) ของโครงการ (ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ
ขั้นประเมินผลและขั้นปรับปรุงแกไข) มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ฉบั บ ที่ 3 แบบประเมิ น ความพึ งพ อใจต อ ด า นผลผลิ ต (Product) ผู ป ระเมิ น คื อ
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ และครูผูสอนของโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข อ มู ล พื้ น ฐานของผู ต อบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ มี ลั ก ษณะเป น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวยเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 ขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ
ฉบั บ ที่ 4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนในโครงการจัด การเรีย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ ก ษา เขต 2 ที่ มี ต อ การดํ า เนิ น โครงการการจั ด การเรีย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบงออกเปน 2 ตอน
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบดวยเพศ ระดับชั้นที่ศึกษา
ตอนที่ 2 ขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบดวยเพศ และอายุ
ตอนที่ 2 ขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ
ฉบับที่ 6 ความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมขอมูล
จากนักเรียนกอน-หลังเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
การสรางเครื่องที่ใชในการประเมินโครงการ
รูปแบบการสรางเครื่องมือประเมินโครงการ
ผูรายงานได ส รางรูป แบบการสรางเครื่ องมือ เพื่ อประเมิน โครงการจั ด การเรีย นการสอน
เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบดวย ประเด็นการประเมิน เกณฑการประเมิน เครื่องมือและผูประเมิน
ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการสรางเครื่องมือการประเมินโครงการ
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
ดานบริบท (Context)
- นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./
สพม.2/โรงเรียน
- วัตถุประสงคของโครงการ
- ความตองการและความ
คาดหวังของโรงเรียน และ
ชุมชน
ดานปจจัยนําเขา (Input)
มีความเพียงพอ ความชัดเจน
ความพรอม การใหการ
สนับสนุนและความรูความ
เขาใจในระดับมากขึ้นไป โดยมี
ตัวชี้วัด ดังนี้
แนวการดําเนินการ
- ความชัดเจนของแนวการ
ดําเนินงานวิธีการ
บุคลากร
- จํานวนบุคลากร
- ความรวมมือในการดําเนินงาน
- การสนับสนุนการดําเนินงาน
- ความรูความเขาใจใน
วัตถุประสงค บทบาท หนาที่
งบประมาณ
- มีการสนับสนุนดาน
งบประมาณ

เกณฑการประเมิน
มีความสอดคลอง
ความเหมาะสมใน
ระดับมากขึ้นไป
𝜇𝜇 ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา
5 ระดับ

เครื่องมือ
ฉบับที่ 1
แบบประเมิน
โครงการดาน
บริบท (Context)
และดานปจจัย
นําเขา (Input)
(ตอนที่ 2)

ผูประเมิน
- ผูอํานวยการโรงเรียน
- รองผูอํานวยการ
โรงเรียน กลุมบริหาร
วิชาการ

มีความสอดคลอง
ความเหมาะสมใน
ระดับมากขึ้นไป
𝜇𝜇 ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา
5 ระดับ

ฉบับที่ 1
แบบประเมิน
โครงการดาน
บริบท (Context)
และดานปจจัย
นําเขา (Input)
(ตอนที่ 3)

- ผูอํานวยการโรงเรียน
- รองผูอํานวยการ
โรงเรียน กลุมบริหาร
วิชาการ
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ความเหมาะสมของเอกสาร
สื่อ วัสดุ อุปกรณ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
- จํานวน สื่อ วัสดุ อุปกรณ
สถานที่
- สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม
ระยะเวลา
- ระยะเวลาในการดําเนินการ
เหมาะสม
ดานกระบวนการ (Process)
โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
การเตรียมการ (Plan)
- การประชุมวางแผนในการ
ดําเนินงาน
- การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
- กําหนดบทบาท หนาที่ของผูที่
เกี่ยวของ
- การประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
การดําเนินการ (Do)
- การประชาสัมพันธโครงการ
- การใหความรูในการดําเนินงาน
- การปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

เกณฑการประเมิน

เครื่องมือ

ผูประเมิน

มีความสอดคลอง
ความเหมาะสมใน
ระดับมากขึ้นไป
𝜇𝜇≥ 3.50 จากมาตร
ประมาณคา
5 ระดับ

ฉบับที่ 2
แบบประเมิน
โครงการ
ดานกระบวนการ
(Process)

- ผูอํานวยการโรงเรียน
- รองผูอํานวยการ
โรงเรียน กลุมบริหาร
วิชาการ
- หัวหนาโครงการฯ
- ครูผูสอน
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน
- ผูเกี่ยวของปฏิบัติหนาที่อยาง
เหมาะสม
การประเมินผล (Cheek)
- การประเมินผล
- การสรุปและรายงานผล
การจัดกิจกรรม
การปรับปรุงแกไข (Action)
- การนําผลไปปรับปรุงพัฒนา
ดานผลผลิต(Product)
โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก เปรียบเทียบ
การทดสอบระดับชาติขั้น
คะแนนเฉลี่ย
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ระดับ สพม.2
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ของ กับคะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2560 และ 2561 ระดับประเทศ
2. ความพึงพอใจของรอง
มีความสอดคลอง
ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหาร ความเหมาะสมใน
วิชาการ หัวหนาโครงการฯ และ ระดับมากขึ้นไป
ครู จากโรงเรียนที่จัดการการ 𝜇𝜇 ≥ 3.50 จาก
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ มาตรประมาณคา
ตามหลักสูตรกระทรวง
5 ระดับ
ศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษา
อังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องมือ

ผูประเมิน

แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์

จากผลรายงาน
การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ฉบับที่ 3
แบบประเมินความ
พึงพอใจตอดาน
ผลผลิต (Product)

- รองผูอํานวยการ
โรงเรียนกลุมบริหาร
วิชาการ
- หัวหนาโครงการฯ
- ครูผูสอน
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
3. ความคิดเห็นของนักเรียนใน
โครงการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการ
ดําเนินโครงการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษา อังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑการประเมิน
มีความสอดคลอง
ความเหมาะสม
ในระดับมากขึ้น
ไป 𝜇𝜇 ≥ 3.50
จากมาตร
ประมาณคา 5
ระดับ

เครื่องมือ
ฉบับที่ 4
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ในโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการของ
โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
4. ความคิดเห็นของผูปกครองที่มี มีความสอดคลอง ฉบับที่ 5
บุตรหลานเรียนในโครงการ
ความเหมาะสมใน แบบสอบถามความ
จัดการเรียนการสอนเปน
ระดับมากขึ้นไป คิดเห็นของผูปกครอง
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
𝜇𝜇 ≥ 3.50 จาก ที่มีบุตรหลานเรียนใน
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
มาตรประมาณคา โครงการจัดการเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสอนเปนภาษา
5 ระดับ
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการ
อังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินโครงการจัดการเรียนการ
ของโรงเรียน สังกัด
สอนเปนภาษาอังกฤษตาม
สํานักงานเขตพื้นที่
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2

ผูประเมิน
- นักเรียนในโครงการ
จัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
ของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2

- ผูปกครองที่มีบุตร
หลานเรียนใน
โครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษา
อังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
ของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
4. ความคิดเห็นของนักเรียน
กอนและหลังการดําเนินการ
ของโครงการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑการประเมิน
มีความสอดคลอง
ความเหมาะสม
ในระดับมากขึ้น
ไป 𝜇𝜇 ≥ 3.50
จากมาตร
ประมาณคา 5
ระดับ

เครื่องมือ
ฉบับที่ 6
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
กอนและหลังการ
ดําเนินการของ
โครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษา
อังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ

ผูประเมิน
- นักเรียนในโครงการ
จัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ผูรายงานไดดําเนินการสรางเครื่องมือแตละฉบับในการประเมินโครงการ ดังนี้
เครื่องมือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการดานบริบท (Context) และดานปจจัยนําเขา
(Input)
1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 เพื่ อ เป น แนวทางในการสร า งแบบประเมิ น ให
ครอบคลุมตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย
2. ศึกษาการประเมิ นรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาคน ควาแนวคิด ทฤษฎี
หลั ก การ ลัก ษณะภาพรวม องค ป ระกอบ เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ยวขอ งในการสรางเครื่อ งมื อ
โดยประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานบริบท (Context) และดานปจจัยเบื้องตน (Input)
แลวนํามาประยุกตใชในการสรางแบบประเมิน
3. สร า งแบบประเมิ น ให ค รอบคลุ ม การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย
4. นําแบบประเมินเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญแสดงไวในภาคผนวก
ก) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตามเกณฑการประเมินความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)
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5. นําแบบประเมินไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค
โดยผูเชี่ยวชาญใหคะแนน ดังนี้
1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค ดานบริบท (Context)
และดานปจจัยเบื้องตน (Input)
0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค ดานบริบท (Context)
และดานปจจัยเบื้องตน (Input)
-1 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานบริบท (Context)
และดานปจจัยเบื้องตน (Input)
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี,
2560: 220-221)
åR
IOC =
N
เมื่อ IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ
เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค
å R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได
เกณฑ การประเมิ นด านบริบ ท และดานปจจัย นําเขา มี ลักษณะเป นมาตรประมาณค า
(Rating Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
3
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย
1
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยที่สุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย
นําผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยที่สุด
หรือไมเคยปฏิบัติเลย
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เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป ซึ่ง หมายถึง ความ
คิดเห็นระดับมาก
6. ปรับปรุงแกไขแบบประเมิน ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใช (Try
Out) กับประชากร จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
7. หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบประเมิ น ทั้ ง ฉบั บ โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของ Cronbach (1990: 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เทากับ
.806
8. จัดพิมพแบบประเมินฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป
ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการดานกระบวนการ (Process)
1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 เพื่ อ เป น แนวทางในการสร า งแบบประเมิ น ให
ครอบคลุมตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย
2. ศึกษาการประเมิ นรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาคน ควาแนวคิด ทฤษฎี
หลั ก การ ลัก ษณะภาพรวม องค ป ระกอบ เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ยวขอ งในการสรางเครื่อ งมื อ
โดยประยุ กต ใช CIPP Model ในการประเมิ นด านกระบวนการ (Process) แลว นํามาประยุ กต ใช
ในการสรางแบบประเมิน
3. สร า งแบบประเมิ น ให ค รอบคลุ ม การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย
4. นําแบบประเมินเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญแสดงไวในภาคผนวก
ก) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตามเกณฑการประเมินความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)
5. นําแบบประเมินไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค
โดยผูเชี่ยวชาญใหคะแนน ดังนี้
1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานกระบวนการ (Process)
0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานกระบวนการ (Process)
-1 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานกระบวนการ (Process)
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี,
2560: 220-221)
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IOC =
เมื่อ IOC

åR
N

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ
เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค
å R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได
เกณฑการประเมินดานกระบวนการ (Process) มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
3
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย
1
หมายถึง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยที่สุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย
นําผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยที่สุด
หรือไมเคยปฏิบัติเลย
เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป ซึ่ง หมายถึง ความ
คิดเห็นระดับมาก
6. ปรับปรุงแกไขแบบประเมิน ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใช (Try
Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
7. หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบประเมิ น ทั้ ง ฉบั บ โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของ Cronbach (1990: 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เทากับ
.804
8. จัดพิมพแบบประเมินฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป
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ฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจตอดานผลผลิต (Product)
1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัด
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 2 เพื่ อ เป น แนวทางในการสรา งแบบประเมิ น ให
ครอบคลุมตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย
2. ศึกษาการประเมิน รูป แบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาค นควาแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ลักษณะภาพรวม องคประกอบ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางเครื่องมือโดย
ประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานผลผลิต (Product) แลวนํามาประยุกตใชในการสราง
แบบประเมิน
3. สร า งแบบประเมิ น ให ค รอบคลุ ม การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอัง กฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิก ารของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย
4. นําแบบประเมินความพึงพอใจเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญแสดง
ไว ใ นภาคผนวก ก) เพื่ อ หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของแบบประเมิ น ตามเกณฑ ก ารประเมิ น
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence : IOC)
5. นําแบบประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับจุดประสงค โดยผูเชี่ยวชาญใหคะแนน ดังนี้
1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
-1 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี,
2560: 220-221)
åR
IOC =
N
17

เมื่อ IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ
เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค
å R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได
เกณฑ ก ารประเมิ น ดา นผลผลิต (Product) มี ลัก ษณะเป น มาตรประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้
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5
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
1
หมายถึง
มีมีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
นําผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจแปลความหมายหาคาเฉลี่ ยเพื่ อ ใช เป น เกณฑ ในการ
สรุปผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึง ความพึง
พอใจ ในระดับมาก
6. ปรับปรุงแก ไขแบบประเมินความพึง พอใจตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไป
ทดลองใช (Try Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
7. หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบประเมิ น ทั้ ง ฉบั บ โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของ Cronbach (1990: 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เทากับ
.872
8. จัดพิมพแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัด
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 เพื่ อ เป น แนวทางในการสร างแบบสอบถามให
ครอบคลุมตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย
2. ศึกษาการประเมิ นรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาคน ควาแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ลักษณะภาพรวม องคประกอบ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางเครื่องมือโดย
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ประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานผลผลิต (Product) แลวนํามาประยุกตใชในการสราง
แบบสอบถาม
3. สร า งแบบสอบถามให ค รอบคลุ ม การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย
4. นํ า แบบสอบถามเสนอผู เชี่ ย วชาญ จํ า นวน 5 ท า น (รายชื่ อ ผู เชี่ ย วชาญแสดงไว ใ น
ภาคผนวก ก) เพื่ อ หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง ของแบบสอบถามตามเกณฑ ก ารประเมิ น ความ
สอดคลองระหวาง ขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)
5. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับจุดประสงค
โดยผูเชี่ยวชาญใหคะแนน ดังนี้
1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
-1 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี,
2560: 220-221)
åR
IOC =
N
เมื่อ IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ
เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค
å R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได
เกณฑ ก ารประเมิ น ดา นผลผลิต (Product) มี ลัก ษณะเป น มาตรประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด
4
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
3
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
1
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด
นํ าผลการประเมิ น ความคิ ดเห็ น แปลความหมายหาค าเฉลี่ ยเพื่ อ ใชเป น เกณฑ ในการ
สรุปผล ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด
เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป ซึ่ง หมายถึง ความ
คิดเห็น ในระดับมาก
6. ปรับปรุง แกไขแบบสอบถามความคิดเห็น ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไป
ทดลองใช (Try Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
7. หาค าความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามความคิด เห็ น ทั้ง ฉบับ โดยใช สัม ประสิท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้ งฉบับ เทากั บ
.808
8. จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูป กครองที่ มีบุตรหลานเรียนในโครงการจั ด
การเรีย นการสอนเป น ภาษาอั งกฤษ ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิก ารของโรงเรีย น สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฏี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัด
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 เพื่ อ เป น แนวทางในการสร างแบบสอบถามให
ครอบคลุม ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย
2. ศึกษาการประเมิ นรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาคน ควาแนวคิด ทฤษฎี
หลั ก การ ลัก ษณะภาพรวม องค ป ระกอบ เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ยวขอ งในการสรางเครื่อ งมื อ
โดยประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานผลผลิต (Product) แลวนํามาประยุกตใชในการ
สรางแบบสอบถาม
3. สร า งแบบสอบถามให ค รอบคลุ ม การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย
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4. นํ า แบบสอบถามเสนอผู เชี่ ย วชาญ จํ า นวน 5 ท า น (รายชื่ อ ผู เชี่ ย วชาญแสดงไว ใ น
ภาคผนวก ก) เพื่ อ หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง ของแบบสอบถามตามเกณฑ ก ารประเมิ น ความ
สอดคลองระหวาง ขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)
5. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค
โดยผูเชี่ยวชาญใหคะแนน ดังนี้
1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
-1 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product)
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี,
2560: 220-221)
åR
IOC =
N
เมื่อ IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ
เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค
å R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได
เกณฑ ก ารประเมิ น ด า นผลผลิ ต (Product) มี ลั ก ษณะเป น มาตรประเมิ น ค า (Rating
Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด
4
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
3
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
1
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด
นํ าผลการประเมิ น ความคิ ดเห็ น แปลความหมายหาค าเฉลี่ ยเพื่ อ ใชเป น เกณฑ ในการ
สรุปผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด
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เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป ซึ่ง หมายถึง ความ
คิดเห็น ในระดับมาก
6. ปรับปรุง แกไขแบบสอบถามความคิดเห็น ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไป
ทดลองใช (Try Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
7. หาค าความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามความคิด เห็ น ทั้ง ฉบับ โดยใช สัม ประสิท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้ งฉบับ เทากั บ
.816
8. จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป
ฉบั บ ที่ 6 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรีย นก อ นและหลั ง การดํ า เนิ น การของ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย
2. สร า งแบบสอบถามให ค รอบคลุ ม การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย
3. นํ า แบบสอบถามเสนอผู เชี่ ย วชาญ จํ า นวน 5 ท า น (รายชื่ อ ผู เชี่ ย วชาญแสดงไว ใ น
ภาคผนวก ก) เพื่ อ หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง ของแบบสอบถามตามเกณฑ ก ารประเมิ น ความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)
4. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับจุดประสงค
โดยผูเชี่ยวชาญใหคะแนน ดังนี้
1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค
0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค
-1 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงค
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี,
2560: 220-221)
åR
IOC =
N
เมื่อ IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ
เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค
å R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
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N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได
เกณฑ ก ารประเมิ น ด า นผลผลิ ต (Product) มี ลั ก ษณะเป น มาตรประเมิ น ค า (Rating
Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด
4
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
3
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
1
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด
นํ าผลการประเมิ น ความคิ ดเห็ น แปลความหมายหาค าเฉลี่ ยเพื่ อ ใชเป น เกณฑ ในการ
สรุปผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด
เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป ซึ่ง หมายถึง ความ
คิดเห็น ในระดับมาก
5. ปรับปรุง แกไขแบบสอบถามความคิดเห็น ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไป
ทดลองใช (Try Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
6. หาค าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถามความคิด เห็ น ทั้ง ฉบับ โดยใช สัม ประสิท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้ งฉบับ เทากั บ
.816
7. จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูรายงาน ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. เก็บขอมูลดานบริบท (Context) จากผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารวิชาการ ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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2. เก็บ ข อมู ลด านป จจั ยนํ าเข า (Input) จากผู อํา นวยการโรงเรีย น และรองผู อํานวยการ
โรงเรียนกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียนที่จัด การเรียนการสอนเปน ภาษาอั งกฤษ ตามหลักสูต ร
กระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. เก็บขอ มูลดานการดําเนิน งาน (Process) จากผู อํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ และครูผูสอนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
4. เก็บขอมูลดานผลผลิตของโครงการ (Product) จากรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหาร
วิชาการ หัวหนาโครงการฯ ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
การวิเคราะหขอมูล
ในการประเมิ น โครงการจั ด การเรี ยนการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้ ผูรายงายได
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลการประเมินกอนดําเนินการ ในดานบริบท (Context) และดานปจจัย
นํ าเข า (Input) โดยหาค า ความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะหขอมูลการประเมินระหวางดําเนินการ ดานกระบวนการ (Process) โดยหา
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
3. การวิ เคราะห ข อ มู ล การประเมิ น หลั ง สิ้น สุ ด โครงการ ด านผลผลิ ต (Product) โดยหา
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ประกอบดวย
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561
3.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ
และครูผูสอนจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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3.3 ความคิดเห็น ของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มี
ตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
4. การวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการ
ของโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษ โดยหาค าเฉลี่ ย (Mean) ค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และคาที (t-test)
5. การวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียน
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยหา
คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และคาที (t-test)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. รอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 122)
P =
เมื่อ

P
F
N

แทน
แทน
แทน

F
x 100
N

รอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลใหเปนรอยละ
จํานวนความถี่ทั้งหมด

2. การหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 123-124)
X
µ= ∑
N

เมื่อ

µ

∑X
N

แทน คาเฉลี่ย
แทน ผลรวมของในกลุมคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนคนในกลุม
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3. การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2560: 126)
σ =
σ
X
N

เมื่อ

∑X

แทน
แทน
แทน
แทน

N ∑ X 2 − (∑ X )

2

N ( N − 1)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
คะแนนของนักเรียนแตละคน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
ผลรวมคะแนนนักเรียนทั้งหมด

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียนกอน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยใชสูตร
t-test ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 112)
t =

∑D
n∑ D − (∑ D )
2

2

(n − 1)

เมื่อ t

แทน คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต
เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ
D
แทน คาผลตางระหวางคะแนนกอนและหลัง
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง หรือจํานวนคูคะแนน
∑ D แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอน
และหลังการทดลอง
(∑ D )2 แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนกอน
และหลังการทดลอง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้ ผูรายงานได
วิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดยแบงเปนผลการวิเคราะหออกเปน ดังนี้
1. การประเมินกอนดําเนินการ
1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสมและความ
คาดหวัง ของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียน วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ
ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความตองการ ความคาดหวังของโรงเรียน
1.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมินความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริ ม
สนับสนุนตาง ๆ ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของนโยบายบุคลากรในการดําเนินงาน งบประมาณ
เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการโครงการ
2. การประเมินระหวางดําเนินการ
ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการจัดการเรียน
การสอนเปน ภาษาอัง กฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นประเมินผล และ
ขั้นปรับปรุงแกไข
3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจากปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561
3.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนจากโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ที่ มี ต อ การดํ า เนิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มี
ตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอัง กฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
4. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
5. การศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นระดับ โรงเรีย นของนักเรี ยนกอนและ
หลัง การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การประเมินกอนดําเนินการ
1.1 ผลการประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษา
อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 เกี่ยวกับการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม และความคาดหวัง ของนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียน วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ความตองการ ความคาดหวังของโรงเรียน ผูรายงานนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานบริบท (N = 52)
ขอมูลพื้นฐาน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
30 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
4. ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
11 – 15 ป
มากกวา 15 ป
5. ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน

จํานวน

รอยละ

21
31

40.38
59.62

16
20
16

30.77
38.46
30.77

47
5

90.38
9.62

6
19
17
10

11.54
36.54
32.69
19.23

26
26

50
50

จากตารางที่ 3 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
ร อ ยละ 59.62 เพศชาย คิ ด เป น ร อ ยละ 40.38 อายุ อ ยู ใ นช ว ง 41-50 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 38.46
วุฒิการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 90.38 ประสบการณในการบริหารงาน
ในโรงเรียนสวนใหญ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 36.54 ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน เทากันคิดเปนรอยละ 50
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินดานบริบท (Context)
ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขอที่
รายการประเมิน
1. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุงหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
สพฐ. / สพม.2 / โรงเรียน
3. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก (สมศ.)
4. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับสถานการณ
หรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
5. การกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
6. โครงการนี้สามารถที่จะนําไปใชในการแกปญหาและพัฒนา
การเรียนการสอนไดจริง
7. โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว
โดยรวม

µ

σ

แปลผล

4.90

0.30 มากที่สุด

4.55

0.68 มากที่สุด

4.81

0.40 มากที่สุด

4.87

0.34 มากที่สุด

4.71

0.46 มากที่สุด

4.81

0.40 มากที่สุด

4.06 0.89 มาก
4.67 0.29 มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมการประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.67, σ= 0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา มี 1 ประเด็นอยูในระดับมาก คือ โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสู ง ขึ้ นและมี ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอั ง กฤษตามค าเป าหมายที่ โรงเรี ยนกํ าหนดไว
(µ= 4.06, σ= 0.89) สวนประเด็นอื่นอยูในระดับมากที่สุด
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สรุปผลการประเมินดานบริบทของโครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว
คือ ผลการประเมินดานบริบทของผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความสอดคลอง ความเหมาะสมกับสภาพปญหาและความ
ตองการจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ. / สพม.2 / โรงเรียน โดยภาพรวมในระดับมากที่ สุ ด
(µ= 4.67, σ= 0.29)
1.2 ผลการประเมิ น ด านป จจั ยนํ าเข า (Input) ของโครงการจั ดการเรี ยนการสอนเป น
ภาษาอังกฤษตามหลั กสูตรกระทรวงศึ กษาธิการของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 2
เปนการประเมินเกี่ยวกับความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ ไดแก
ความพรอมและความพอเพียง บุคลากรในการดําเนินงาน งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณและ
การบริหารจัดการโครงการ ผูรายงานนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานด านป จจัยนํ าเข า (Input) ของโครงการจั ดการเรี ยน
การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขอที่
รายการประเมิน
1. การกําหนดนโยบาย หรือขอกําหนดตาง ๆ ชัดเจน
2. การกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการชัดเจน สามารถ
นํามาปฏิบัติไดจริง
3. มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส เปนธรรม เอื้อตอการมีสวนรวม
4. ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ
5. การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน
6. บุคลากรมีความเขาใจ ในวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่
7. จํานวนบุคลากรในการดําเนินโครงการมีเพียงพอ
8. การสนับสนุนดานงบประมาณมีเพียงพอ
9. เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีจํานวนเพียงพอตอการดําเนินโครงการ
10. เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่นํามาใชมีความเหมาะสมกับโครงการ
11. สถานที่ใชดําเนินโครงการมีความเหมาะสม
12. ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม
โดยรวม

µ
4.61

σ แปลผล
0.56 มากที่สุด

4.65
4.61
4.90
4.81
4.32
4.52
4.10

0.55
0.50
0.30
0.48
0.54
0.81
0.87

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.03

1.02

มาก

4.52
4.48
4.61
4.51

0.57 มากที่สุด
0.72 มาก
0.56 มากทีส่ ุด
0.36 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 5 พบวา โดยภาพรวมการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.51, σ= 0.36) เมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา อยูในระดับมากที่สุด 7 ประเด็น โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คือ
ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ (µ= 4.90, σ= 0.30) รองลงมา
คือ การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน (µ= 4.81, σ= 0.48) สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก มี 4 ประเด็น คือ สถานที่ใชดําเนินโครงการมีความเหมาะสม (µ= 4.48, σ= 0.72)
รองลงมา คื อ บุ ค ลากรมี ค วามเข า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค แ ละบทบาทหน า ที่ (µ= 4.32, σ= 0.54)
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รองลงมา คื อ การสนับสนุ นด านงบประมาณมี เพี ยงพอ (µ= 4.10, σ= 0.87) และเอกสาร สื่อ วั สดุ
ครุ ภั ณฑ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี มี จํ านวนเพี ยงพอต อการดํ าเนิ นโครงการ (µ= 4.03, σ= 1.02)
ตามลําดับ
สรุป ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คือ
ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหาร
วิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 2 มี ความเหมาะสม เพี ยงพอ ทั้ ง ในด านบุ คลากร
งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ นวัตกรรม และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.51, σ= 0.36)
2. การประเมินระหวางดําเนินการ
ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการจัดการเรี ยน
การสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นประเมินผล
และขั้นปรับปรุงแกไข ผูรายงานนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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ตารางที่ 6 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานกระบวนการ (Process) (N = 130)
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวา 30 ป
30 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
4. ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอ ํานวยการโรงเรียน
หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ครูผูสอน

จํานวน

รอยละ

48
82

36.92
63.08

36
41
25
28

27.69
31.54
19.23
21.54

55
67
8

42.31
51.54
6.15

26
26
26

20.00
20.00
20.00

52

40.00

จากตารางที่ 6 พบวา ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานกระบวนการ (Process)
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.08 เพศชายคิดเปนรอยละ 36.92 อายุสวนใหญอยูในชวง
30–40 ป คิดเปนรอยละ 31.54 วุฒิการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.54
ตําแหนง หนาที่ในสถานศึกษา สวนใหญเปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 40.00 และเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 20.00
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการ
เรี ยนการสอนเป นภาษาอั งกฤษตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การ ของโรงเรี ยนสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขอที่
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

รายการประเมิน
ขั้นเตรียมการ
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดําเนินโครงการ
อยางตอเนื่อง
มีการกําหนดจํานวนผูปฏิบัติงานที่เหมาะสม
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม
มีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมรายขั้น
ขั้นดําเนินการ
มีการประชาสัมพันธโครงการใหทราบอยางทั่วถึง
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน
ผูเกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม
มีการประสานงานและขอความรวมมือระหวางผูรบั ผิดชอบ
มีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือระหวางการดําเนินโครงการ
รวมรายขั้น
ขั้นประเมินผล
มีการประเมินผลระหวางดําเนินการ
มีการประเมินผลหลังการดําเนินการ
มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ
รวมรายขั้น
ขั้นปรับปรุงแกไข
มีการนําผลการประเมินเสนอตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
รวมรายขั้น
รวมทั้งหมด

µ

σ

แปลผล

4.65
4.56
4.78
4.78
4.69

0.65
0.70
0.42
0.52
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.93
4.01
4.70
4.71
4.63

0.42
0.26
1.05
0.49
0.48
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.63
4.58
4.59
4.67

0.49
0.74
0.49
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.58
4.59
4.67

0.52
0.74
0.49
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 7 พบว า โดยภาพรวมการประเมิ น ด า นกระบวนการ (Process) ของ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.67, σ= 0.31) พบวา ขั้นเตรียมการ
ขั้ น ดํ า เนิ น การ ขั้ น ประเมิ น ผล และขั้ น ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ทุ ก ขั้ น อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (µ = 4.69,
σ= 0.34, µ= 4.63, σ= 0.39, µ= 4.67, σ= 0.31, µ= 4.59, σ= 0.49 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขั้น พบวา ขั้นเตรียมการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.69, σ= 0.34)
สรุปผลการประเมินดานกระบวนการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คือ ผลการประเมินดานกระบวนการ โดยผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนา
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนของ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีกระบวนการดําเนินการของโครงการทั้ง 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข มีการปฏิบัติและมีความเหมาะสม
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.67, σ= 0.31)
3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) เกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณา
จากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ผูรายงานนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561
ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 และ 2561 ของผูเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ปการศึกษา
2560
2561

จํานวนผูเรียนที่เขารับการ
ทดสอบ
21,396
21,061

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
30.45
29.45

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสพม.2
36.45
35.33
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จากตารางที่ 8 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้น ฐาน
(O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ในวิชาภาษาอัง กฤษเมื่อพิจารณาเปนรายปการศึกษา พบวา
คะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ทั้ง 2 ปการศึกษา
ตารางที่ 9 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 และ 2561 ของผูเรียนในโครงการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ปการศึกษา
2560
2561

จํานวนผูเรียนที่เขารับการ
ทดสอบ
16,919
16,711

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
28.31
31.41

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสพม.2
35.93
39.86

จากตารางที่ 9 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ในวิชาภาษาอัง กฤษเมื่อพิจารณาเปนรายปการศึกษา พบวา
คะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ทั้ง 2 ปการศึกษา
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนา
โครงการฯ และครู ผู ส อน จากโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการ
ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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ตารางที่ 10 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานผลผลิต (Product) (N = 104)
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวา 30 ป
30 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
4. ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียน
หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ครูผูสอน

จํานวน

รอยละ

36
68

34.62
65.38

36
32
19
17

34.62
30.77
18.26
16.35

55
46
3

52.88
44.24
2.88

26
26

25.00
25.00

52

50.00

จากตารางที่ 10 พบวา ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานผลผลิต (Product)
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.38 เพศชายคิดเปนรอยละ 34.62 อายุสวนใหญอยูในชวง
นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 34.62 วุฒิการศึกษาส วนใหญ เปน ระดั บปริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท า
คิดเปนรอยละ 52.88 ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา สวนใหญเปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 50.00 และ
เปน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลั กสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ มีสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 25.00
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (N = 104)
ขอที่
รายการประเมิน
1. ความพึงพอใจของทานที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. ความพึงพอใจของทานที่มีตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3. ความพึงพอใจของทานที่มีตอการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
4. ความพึงพอใจของทานที่มีตอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
5. ความพึงพอใจของทานที่มีตอการบริหารจัดการโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการของผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ความพึงพอใจของทานที่มีตอครูผูสอนในโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
7. ความพึงพอใจของทานที่มีตอความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
8 ความพึงพอใจของทานที่มีตอสื่อ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใช
ในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

µ

σ

แปลผล

4.55 0.89 มากที่สุด

4.38 0.96

มาก

4.56 0.79 มากที่สุด

4.68 0.77 มากที่สุด

4.56 0.75 มากที่สุด
4.88 0.59 มากที่สุด
4.40 0.91

มาก

4.59 0.75 มากที่สุด
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ขอที่
รายการประเมิน
µ σ แปลผล
9. ความพึงพอใจของทานที่มีตออาคาร สถานที่และแหลงเรียนรู
ในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
4.57 0.78 มากที่สุด
10. ความพึงพอใจของทานที่มีตอโครงการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม 4.55 0.78 มากที่สุด
โดยรวม
4.57 0.64 มากที่สุด
จากตารางที่ 11 พบวา โดยภาพรวม รองผู อํ า นวยการโรงเรี ยนกลุ มบริ หารวิ ชาการ
หั ว หน า โครงการจัดการเรียนการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ การ และ
ครูผูสอนจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียน
การสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อยู ในระดั บมากที่ สุ ด (µ= 4.57,
σ= 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มี 2 ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับมาก สวน
ประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คือ ความพึงพอใจที่มีตอครูผู สอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.88, σ= 0.59) สวนประเด็นที่อยูในระดับมาก คือ
ความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ (µ= 4.38, σ= 0.96) และความพึงพอใจที่
มี ต อความสามารถด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย น (µ= 4.40, σ= 0.91)
ตามลําดับ
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3.3 ผลการสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นในโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 12 ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910)
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน

รอยละ

402
508

44.17
55.83

786
124

86.37
13.63

จากตารางที่ 12 พบวา ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 55.83 เพศชายคิดเปนรอยละ 44.17 และสวนใหญอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
คิดเปนรอยละ 86.37 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 13.63
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนตอโครงการจัดการเรี ยน
การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910)
ขอที่
รายการประเมิน
1. โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัยกับ
เหตุการณในชุมชนและสังคมในปจจุบัน
3. ครูผูสอนอบรมนักเรียนใหมีความรูและเปนผูประพฤติดี
4. ครูผูสอนจัดกิจกรรมใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก และ
มีความคิดริเริ่มใหม ๆ
5. ครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนรูจักแกปญหาและชวยตนเองได
มากขึ้น
6. ครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตามธรรมชาติ
ความถนัดและสนใจใฝเรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัว
7. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร แผนการเรียนเหมาะสมกับ
ความสามารถ และเวลาของนักเรียน
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยเครื่องมือ อุปกรณ และ
สื่อการเรียนรูที่ทันสมัย
9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เชน
คายกิจกรรม การแขงขัน ทัศนศึกษา
10. ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการวางแผนใหรายละเอียด
การเรียนไดเหมาะสม
โดยรวม

µ
σ
4.55 0.61

แปลผล
มากที่สุด

4.51 0.55
4.70 0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67 0.49

มากที่สุด

4.61 0.66

มากที่สุด

4.72 0.42

มากที่สุด

4.58 0.58

มากที่สุด

4.64 0.60

มากที่สุด

4.79 0.31

มากที่สุด

4.51 0.42
4.63 0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 13 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียนตอโครงการจัดการเรียน
การสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิก าร อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (µ= 4.63,
σ= 0.51) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เชน คายกิจกรรม การแขง ขัน ทัศนศึกษา
อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.79, σ= 0.31) รองลงมา คือ ครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตาม
ธรรมชาติ ความถนัดและสนใจใฝเรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัว อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.72, σ= 0.42)
และครู ผู ส อนอบรมนั ก เรี ย นให มี ค วามรู แ ละเป น ผู ป ระพฤติ ดี อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (µ= 4.70,
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σ= 0.45) ตามลําดับ สวนประเด็นความคิ ดเห็น ที่มี ค า เฉลี่ ยนอ ยที่ สุด คือ โรงเรียนจัดการเรี ย น
การสอนวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัยกับเหตุการณในชุมชนและสังคมในปจจุบัน (µ= 4.51, σ= 0.55)
3.5 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอการดําเนินโครงการจั ดการเรี ยนการสอนเปนภาษาอั ง กฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 14 ขอมูลพื้นฐานของผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910)
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวา 30 ป
30 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป
3. ผูปกครองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน

รอยละ

298
612

32.75
67.25

36
355
434
85

3.96
39.01
47.69
9.34

786
124

86.37
13.63

จากตารางที่ 14 พบวา ขอมูลพื้นฐานของผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ตอ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.25 เพศชาย คิดเปนรอยละ 32.75 อายุสวนใหญอยูระหวาง 41–50 ป
คิดเปนรอยละ 47.69 และสวนใหญเปนผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนคิดเป น
รอยละ 86.37
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองตอโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910)
ขอที่
รายการประเมิน
1. ผูปกครองเห็นวาทางโรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนตรงตามหลักสูตร
2. ผูปกครองเห็นวาทางโรงเรียนสอนวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัย
กับเหตุการณในชุมชน สังคมปจจุบัน
3. ผูปกครองเห็นวาครูผูสอนอบรมนักเรียนใหมีความรูและ
เปนผูประพฤติดี
4. ผูปกครองเห็นวาครูสอนใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก
และมีความคิดริเริ่มใหม ๆ
5. ผูปกครองเห็นวาครูสงเสริมใหนักเรียนรูจักแกปญหาและ
ชวยตนเองไดมากขึ้น
6. ผูปกครองเห็นวาครูสอนใหนักเรียนไดเรียนตามธรรมชาติและ
สนใจใฝเรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัว
7. ผูปกครองเห็นวาการจัดหลักสูตร แผนการเรียนเหมาะสม
กับความสามารถและเวลาของนักเรียน
8. ผูปกครองเห็นวาโรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยเครื่องมือ
อุปกรณ และสื่อการสอนที่ทันสมัย
9. ผูปกครองเห็นวาโรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง
ไดมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ
10. ผูปกครองเห็นวาปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการวางแผน
ใหรายละเอียดการเรียนไดเหมาะสม
โดยรวม

µ

σ

แปลผล

4.87

0.32 มากที่สุด

4.67

0.55 มากที่สุด

4.63

0.67 มากที่สุด

4.53

0.51 มากที่สุด

4.57

0.63 มากที่สุด

4.70

0.47 มากที่สุด

4.80

0.41 มากที่สุด

4.86

0.35 มากที่สุด

4.77

0.43 มากที่สุด

4.90 0.31 มากที่สุด
4.73 0.15 มากที่สุด

จากตารางที่ 15 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นของผูปกครองตอโครงการจัดการเรียน
การสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (µ= 4.73 ,
σ= 0.15) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
ผูปกครองเห็นวาปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการวางแผนใหรายละเอียดการเรียนไดเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด (µ= 4.90, σ= 0.31) รองลงมา คือ ผูปกครองเห็นวาทางโรงเรียนดําเนินการ
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จัดการเรียนการสอนนักเรียนตรงตามหลักสูตร (µ= 4.87, σ= 0.32) และผูปกครองเห็นวาโรงเรียนมี
การบริหารจัดการดวยเครื่องมือ อุปกรณ และสื่อการสอนที่ทันสมัย (µ= 4.86, σ= 0.35) ตามลําดับ
ส ว นประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ยน อยที่ สุ ด คื อ ผู ปกครองเห็นว าครูสอนให นักเรี ยน กล าคิ ด
กลาแสดงออก และมีความคิดริเริ่มใหม ๆ (µ= 4.53, σ= 0.51)
4. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอ นและหลังการดําเนินการของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 16 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของนักเรียน
กอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910)
ขอที่

รายการ

นักเรียนเห็นคุณคาของโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ
2 นักเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 ครูมีความรูในเนื้อหาที่สอนและสามารถแกปญหาของ
นักเรียนในการเรียนได
4 ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมโครงการอยางตอเนื่อง
5 โรงเรียนมีคลินิกที่ปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
อยางเหมาะสม
6 ครูรวมสนับสนุน และมีสวนรวมในโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษ
7 สามารถพัฒนาการเรียนการสอน หรือสามารถและลด
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนได
8 ครูสามารถสามารถจัดการเรียนการสอน จัดหา จัดทํา พัฒนา
สื่อการสอนใหม ๆ
9 มีแหลงคนควาอยางเพียงพอ
10 โครงการมีความเหมาะสมและควรดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยรวม

ความคิดเห็นของนักเรียน
กอนเขา
หลังเขา
µ σ µ σ

1

4.57 0.49 4.75 0.38
4.38 0.60 4.59 0.61
4.09 0.61 4.51 0.72
4.62 0.51 4.84 0.41
4.10 0.93 4.78 0.42
3.98 0.87 4.84 0.48
4.13 0.92 4.55 0.57
4.34
2.98
4.28
4.16

0.78
0.95
0.71
0.46

4.51
4.59
4.56
4.65

0.62
0.60
0.54
0.13
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จากตารางที่ 16 พบวา โดยภาพรวมเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียน
ก อ นและหลั ง การดํ า เนิ น การของโครงการจั ด การเรีย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นวาหลังการเขาโครงการ (µ= 4.63, σ= 0.428) มีคาเฉลี่ยสูงกวากอน
เขาโครงการ (µ= 4.16, σ= 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นระหวางกอนเขารวมโครงการกับหลัง
เขารวมโครงการ จะเห็นวา หลังเขารวมโครงการจะมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริม
โครงการอยางตอเนื่อง (µ= 4.84, σ= 0.41) และครูรวมสนับสนุน และมีสวนรวมในโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม (µ= 4.84, σ= 0.48)
ตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910)
N
กอนเขารวม
910
หลังเขารวม
910
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

µ
4.15
4.65

σ
0.46
0.13

t

P

3.54*

0.00

จากตารางที่ 17 พบวา ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลัง
การดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ โรงเรี ย นของนั กเรี ยนก อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลั กสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 18 ผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โรงเรียน
หองเรียนพิเศษ EP.
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
สตรีวิทยา 2
บดินทรเดชา (สิงหสิงหเสนี) 2
สิริรัตนาธร
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
ฤทธิยะวรรณาลัย
สตรีศรีสุริโยทัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนการสุวรรณภูมิ
รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
หองเรียนพิเศษ MEP.
สารวิทยา
เทพศิรินทรรมเกลา
สิริรัตนาธร
สายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)
กอนเขา
หลังเขา
คาพัฒนา
ป 2560
ป 2561
3.24
3.31
3.37
3.12
3.23
3.38
3.29
3.30
3.25
3.19
3.13
3.21

3.51
3.63
3.61
3.37
3.41
3.67
3.61
3.48
3.56
3.52
3.35
3.43

0.27
0.32
0.24
0.25
0.18
0.29
0.32
0.18
0.31
0.33
0.22
0.22

3.32
3.29
3.34
3.27
3.14
3.21

3.47
3.38
3.49
3.52
3.39
3.32

0.15
0.09
0.15
0.25
0.25
0.11
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ตารางที่ 18 (ตอ)
ลําดับ
19
20
21
22
23
24
25
26

โรงเรียน
เทพลีลา
มัธยมวัดหนองจอก
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4
ดอนเมืองจาตุรจินดา
ราชดําริ
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ
โดยรวม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)
กอนเขา
หลังเขา
คาพัฒนา
ป 2560
ป 2561
3.09
3.34
0.25
3.11
3.48
0.37
3.19
3.43
0.24
3.37
3.52
0.15
3.17
3.49
0.32
3.15
3.40
0.25
3.12
3.45
0.33
3.13
3.49
0.36
3.23
3.47
0.25

จากตารางที่ 18 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่เรียนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก หองเรียนพิเศษ EP. จํานวน 12 โรงเรียนและหองเรียน
พิเศษ MEP. จํานวน 14 โรงเรียน รวมทั้งหมด 26 โรงเรียน พบวา ทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นทุกโรงเรียน และมีคาพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
กอนเขารวมโครงการ และหลังเขารวมโครงการ (N=910)
N
กอนเขารวม
910
หลังเขารวม
910
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

µ
3.23
3.47

σ
.090
.092

t

P

16.41*

.000

จากตารางที่ 19 พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บโรงเรี ยนรายวิ ชา
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลัก สู ตร
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กระทรวงศึกษาธิการ พบวา หลังเขารวมโครงการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เทากับ
3.47
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
รายงานการประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้ง นี้
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินบริบทของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับความสอดคลอง ความตองการจําเปนและเหมาะสมของวัตถุประสงค
โครงการ ประเมิ น ป จ จั ย นํ า เข า ของโครงการเกี่ ยวกั บบุ คลากร งบประมาณและทรั พยากรต าง ๆ
ประเมินกระบวนการดําเนินโครงการเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ
ขั้นดําเนินการ ขั้นติดตามผลและขั้นปรับปรุงแกไข ตลอดจนเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ
ปริมาณและคุ ณภาพของผลผลิ ต กลุ ม ตั ว อย า งไดจากประชากรทั้งหมด ไดแก ผูอํานวยการโรงเรี ยน
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครอง ของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก หองเรียนพิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียน และหองเรียนพิเศษ MEP จํานวน
14 โรงเรียน รวมทั้งหมด 26 โรงเรียน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการประเมินครั้งนี้ ผูรายงานไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
ฉบั บ ที่ 1 แบบประเมิ น โครงการด า นบริ บ ท (Context) และด า นป จ จั ย นํ า เข า (Input)
ผูประเมิน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน
ที่จัดการการศึกษาเปนภาษาอังกฤษตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการดานกระบวนการ (Process) ผูประเมิน คือ รองผูอํานวยการ
สถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ฉบั บ ที่ 3 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ ด า นผลผลิ ต (Product) ผู ป ระเมิ น คื อ
รองผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษากลุ ม บริ ห ารวิ ช าการ หั ว หน า โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอัง กฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
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ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นในโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเปน
ภาษาอัง กฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ที่มีตอการดําเนิน โครงการจั ดการเรี ยนการสอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลัก สูต รกระทรวง
ศึกษาธิการ
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียน
การสอนเป นภาษาอั งกฤษ ที่ มี ต อการดํ าเนิ นโครงการจั ดการเรียนการสอนเป นภาษาอั ง กฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้นนําขอมูลมาดําเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือทุกฉบับแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
สรุปผลการศึกษา
ผูรายงานสรุปผลประเมิน โดยแบงเปนระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดําเนินการ
การประเมินในระยะนี้ ไดดําเนินการ 2 สวน ดังนี้
1) การประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พบวา มีความสอดคลอง ความเหมาะสมกับสภาพปญ หาและความตองการจําเปนของกระทรวง
ศึกษาธิการ สพฐ. สพม.2 และโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.67, σ= 0.29)
2) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พบว า มี ค วามเหมาะสม เพี ย งพอ ทั้ ง ในด า นบุ ค ลากร งบประมาณ เอกสาร สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ
นวั ต กรรม และเทคโนโลยี และการบริห ารจั ด การ โดยภาพรวมอยูใ นระดั บมากที่ สุ ด (µ= 4.51,
σ= 0.36)
ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดําเนินการ
การประเมินดานกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

124
พบว า กระบวนการดํ า เนิ น การของโครงการทั้ ง 4 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น เตรี ย มการ ขั้ น ดํ า เนิ น การ
ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข มีการปฏิบัติและมีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (µ= 4.67, σ= 0.31)
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
การประเมินในระยะนี้ เปนการประเมินดานผลผลิต (Product) ของโครงการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอัง กฤษตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิก ารของโรงเรี ยน สัง กัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยดําเนินการ 6 สวน ดังนี้
1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ในวิชาภาษาอังกฤษ พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 2 ปการศึกษา
2) ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ และ
ครูผูสอนที่มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.57, σ= 0.64)
3) ความคิดเห็นของนักเรียนตอโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.63, σ 0.51)
4) ความคิ ด เห็ น ของผู ป กครองต อ โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.73, σ= 0.15)
5) ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นก อ นเข า ร ว มโครงการกั บ หลั ง เข า ร ว ม
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูรายงานไดขอ
คนพบซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ จึงขอนํามาอภิปรายในรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอัง กฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พบวามีความสอดคล อง ความเหมาะสมกับ สภาพปญ หาและความต องการจํ าเปนของกระทรวง
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ศึกษาธิการ สพฐ. สพม.2 และโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ชี้ใหเห็นไดวาโรงเรียนอยูใน
บริ บ ทที่ มี ค วามพร อ มที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการ ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคลองและความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนตลอดจนพิจารณาความพรอมของครูผูสอน สื่อการเรียนการสอนที่เปนสวนในการสง เสริม
การเรียนรู ของนักเรียนมีความสอดคลองกัน เนื่องจากโรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน รวมถึงแหลงเรียนรู สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอตอความตองการของผู เรี ยน
ทั้งนี้ อาจเปนเพราะกอนเริ่มโครงการในแตละปการศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน ครูผูสอน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไดมีการเตรียมความ
พรอม ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการของนักเรียนและผูปกครอง โดยคํานึงถึงความพรอมและ
ความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวของ จึงวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ เพื่อกําหนดเปาหมาย
ได อ ย า งเหมาะสม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ (Stufflebeam and Webster, 1989: 569-601)
ในดานบริบทที่ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเปนไปไดของเปาหมาย และในสวนของนัก
ประเมินก็ตองใชผลการประเมินบริบท เพื่อกําหนดวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสมและมีความสัมพันธ
กับแผนงานโครงการหรือสิ่ง ที่แทรกแซง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ เยาวดี รางชัยกุล
วิบูลยศรี (2551: 56-61) ที่ไดอธิบายวา การประเมินบริบทเปนการประเมินกอนที่จะลงมือดํา เนิน
โครงการใด ๆ มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจําเปนที่จะตอง
จัดทําโครงการดังกลาว การชี้ประเด็นปญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายของ
โครงการ สร อ ยเพชร ชาริ น ทร (2556: 63-64) ได ป ระเมิ น โครงการพัฒ นาวิ นัย เด็ กและเยาวชน
โรงเรียนโคกสําโรง อําเภอสุวรรณภูมิ จัง หวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาดานบริบท (Context) มีความ
เหมาะสมเปน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยคํานึง ถึง ความพรอมของบริบทที่เกี่ยวของทั้ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน จึงสามารถกําหนดแผนงาน วัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางเหมาะสม ประมวล
ศิลป วิทยา (2556: 97-100) ที่ไดประเมินโครงการหองเรียนพิเศษ นํารอง โรงเรียน จตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก โดยใช CIPP MODEL ผลการประเมินดานบริบท พบวาทั้งผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ
และผูสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โรงเรียนมีวิสัยทัศนและเปาหมายในการดําเนินงาน
อย า งชั ด เจนและโครงการมี ป ระโยชน ต อ การเรีย นการสอนของนัก เรี ยนและความต อ งการของ
ผูปกครอง จึงสอดคลองกับแนวคิดของสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2553 : 168) ทีไ่ ดกลาววา แนวทางการ
ประเมิ น สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ผู ป ระเมิ น ต อ งพิ จ ารณาเพื่ อ ต อ งการทราบผลจากสภาพความเป น จริ ง ให
ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผู ที่มีสวนเกี่ ยวของใหม ากที่ สุด ซึ่ง สุวิมล วองวาณิช
(2551: 57-58) ไดกลาววา การประเมินโครงการเปนกระบวนการที่ทําใหทราบถึง สัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ และขอมูลที่ไดจากการประเมินโครงการเปนตัวชวยในการตัดสินใจวา โครงการดังกลาวนั้น
สมควรไดรับการขยายงาน สนับสนุนใหคงอยูตอไปหรือสมควรระงับการดําเนินการ การประเมิน
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จะตองใหไดขอมูลที่ชวยผูบริหาร ตัดสินใจในการเลือกหนทางปฏิบัติ ในการแกไขปญหา ผลของการ
ประเมินควรจะสามารถนํ าไปชวยปรั บปรุง โครงการให ดี ขึ้น ดัง ที่ Stufflebeam and Shinkfield
(2007: 5) ไดกลาววา การประเมิน ที่มุง ประเมินอยางเปนระบบ เพื่อใหไ ดสารสนเทศในการนําไป
ตัดสินคุณคาและประโยชนที่ควรตองดําเนินงานโครงการตอไป
ประเด็นที่ 2 ดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พบว า มี ค วามเหมาะสม เพี ย งพอ ทั้ ง ในด า นบุ ค ลากร งบประมาณ เอกสาร สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ชี้ใหเห็นไดวา
การประเมินในสวนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก ความพรอมของครูผูสอนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ การรับนักเรียนเขาโครงการ การระดมทรัพยากร ซึ่งโรงเรียนไดมีการดําเนินการตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพม.2 กําหนด โดยโรงเรียนมีการตรวจสอบคุณวุฒิของ
ครูผูสอน ถึงความพรอม จบตรงตามวิชาที่จะสอน รวมไปถึงการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการที่ตองมี
คะแนนและความโดดเดนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงทําใหผลของการประเมินมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด ทั้ง นี้อาจเปน เพราะโรงเรียนไดมีการใหความสําคัญ โดยสง เสริม สนับสนุน ในสิ่งที่
เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน เชน สื่อ วัสดุ อุปกรณอาคารและสถานที่ มีความทันสมัยเพียงพอตอ
ความตองการ ในการดําเนินงานตาง ๆ เพราะเปนปจจัยที่สําคัญ ที่จะสงผลตอการดําเนินงานของ
โครงการใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) ที่ไดกลาววา มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ แบงออกเปน ดานที่ 1 นโยบาย กลยุทธ
และการบริหารจัดการ ดานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ดานที่ 3 คุณภาพ
นั ก เรี ย น และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พงศปณต พรมมา (2557: 72) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นา
องคประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย พบวา องคประกอบการบริหารโรงเรียน
สองภาษา ประกอบดวย ปจจัยการดําเนินการ 9 องคประกอบ คือ 1) ผูบริหาร 2) การจัดการเรียน
การสอน 3) หลักสูตรและการสอน 4) ครูผูสอน 5) นโยบายวิสัยทัศนและกลยุทธ 6) การมีสวนรวม
ของชุมชน 7) โครงสรางการบริหาร 8) เครือขายทางการศึกษา และ 9) การพัฒนาครูและบุคลากร
โดยใชกระบวนการบริหาร 4 ดานคือ 1) การวางแผน 2) การจัดองคกร 3) การนํา และ 4) การควบคุม
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ เยาวดี รางชั ย กุ ล วิ บู ร ณ ศ รี (2551: 56-61) ที่ ก ล า วว า
การประเมินปจจัยเปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะ
ใชในการดําเนินโครงการ และ สมหวัง พิธิยานุวัฒ น (2549: 96) กลาววา การประเมิน ปจจัยหรือ
ทรัพยากรเปนการตรวจสอบความพรอมดานทรัพยากรทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการเพื่อวิเคราะหและกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ดังที่
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สร อ ยเพชร ชาริ น ทร (2556: 63-64) ได ป ระเมิ น โครงการพั ฒ นาวิ นัย เด็ ก และเยาวชนโรงเรี ยน
โคกสํ า โรง อํ า เภอสุ ว รรณภู มิ จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ผลการศึ ก ษาด า นป จ จั ย นํ า เข า (Input ) มี ค วาม
เหมาะสมเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความมุงมั่นในการบริหารโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่
กํ า หนดไว โดยจั ด เตรี ย มป จ จั ย และทรั พ ยากรในการดํ า เนิ น โครงการทั้ ง บุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ
งบประมาณ และปจจัยอื่น ๆ ตลอดจนกําหนดรูปแบบของโครงการไดอยางเหมาะสม โดยพบวา
สอดคลองกับ พิพัฒ น เจริกวรรธะ (2553: 119-142) ที่ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนเป น
ภาษาอังกฤษโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม ในดานปจจัยเบื้องตน พบวา โรงเรียนมีสถานที่ หองเรียน
เพี ย งพอในการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนการสอน มี สื่ อ ที่ ทั น สมั ย เพื่ อใช ใ นการจั ด การเรี ยนการสอน
มีหองเรียนและหองปฏิบัติการมีสภาพที่พรอมใชและมีความเหมาะสมของสภาพแวดลอมของโรงเรียน
และโสภา แซลี (2557: 75-80) ไดศึกษาเรื่องการประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดยประยุกตใช
รูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปน รายขอ พบวา มีความคิดเห็น อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อุปกรณ
เครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิน โครงการอย า งเพีย งพอ รองลงมาคื อ มี จํ า นวนบุ ค ลากรดํ า เนิ น กิ จกรรม
โครงการอย า งเพี ย งพอ และการฝ ก อบรมเพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานข อ มู ล และ
สารสนเทศของโรงเรียน
ประเด็ น ที่ 3 ด า นกระบวนการ (Process) ของโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอัง กฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบวา กระบวนการดําเนินการของโครงการทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ
ขั้นดําเนินการขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข มีการปฏิบัติและมีความเหมาะสม โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่ สุ ด ชี้ใหเห็นไดว าการจั ดการเรีย นการสอน การนิเทศติ ด ตามการจั ดการเรี ย น
การสอนของครูผูสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียน
ไดมุงการบริหารงานไปที่ผลสําเร็จของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ สพฐ. และ สพม. 2 กําหนด โดยมุง เนนการพัฒ นาคุณภาพของผู เรียนและครู ผู ส อน
ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา มี ก ารนิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตามครู ผู ส อน
เพื่อคุณภาพของผูเรียนทุกภาคเรียน โดยใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน
มีวิสัยทัศนและคุณลักษณะที่พึงประสงคของความเปนพลโลก (World Citizen) ตามเปาหมายของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล รวมไปถึ ง การที่ โ รงเรี ย นได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอัง กฤษ โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียนไดใ ชภาษาอัง กฤษจริง นอกหองเรี ย น
อยางหลากหลาย เชน การสอนพิเศษ การจัดคาย ทัศนศึกษาและการใหนักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เปนตน สอดคลองกับ พักตรพิไล วงศละ (2560: 35) กลาววา
0
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การประเมิน เปนกระบวนการการที่จะตัดสินคุณคาของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไดมาจากการวั ด
โดยอาศัยวิธีการที่มีระบบแผนในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตาง ๆ แลวนําผลนั้นมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไว เพื่อทําการประเมินหรือตัดสินวากิจกรรมนั้นมีผลเปนอยางไรดีหรือไมดี เหมาะสม
หรือไมเหมาะสม และแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2553: 117) ที่กลาวถึง การประเมินโครงการ
ว า เป น กระบวนการที่ ก อ ให เ กิ ด สารนิ เ ทศในการปรั บ ปรุ ง โครงการและสารนิ เ ทศในการตั ด สิ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ภาวิ ณี วั ด เมื อ ง (2556: 128-135) ได ทํ า การประเมิน
โครงการหลักสูตรพิเศษหองเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) กรณีศึกษา โรงเรียน
บานโปงวัวแดง การบริหารโครงการมุงเนนไปที่ความสําเร็จของนักเรียน มีการนิเทศกํากับและติดตาม
จากหนวยงานตนสังกัด มุงพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่สงเสริม
ความเปนเลิศใหกับผูเรียนอีกดวย นอกจากนี้ สุวรรณ บรรจง (2558: 77) ไดทําการประเมินโครงการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานกอกวิทยาคาร โดยใช CIPP Model ซึ่งผล
ประเมินดานกระบวนการพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากโครงการมีการวางแผน
เตรียมความพรอมหลาย ๆ ดานในการดําเนินการของโครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว
การวางแผนดําเนินงานมีความชัดเจน ครูผูสอนดําเนินการสอน โดยเนนการปฏิบัติจริง มีการใช
อุปกรณที่เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นานักเรียนและสอดคลองกับ ขวัญ นภา
อุณหกานต (2553: 83-85) ไดประเมินโครงการคุณธรรมนําความรูสูความดีของโรงเรียนตนแบบ
นําความรูสูความดี สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา ดานกระบวนการ
โรงเรียนดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบั ติก ารที่ว างไว มีการวางแผนการดํ า เนินงานที่ ชั ด เจน
บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานครบทุกกิจกรรมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มีการประเมินผลสรุปผลการดําเนินงาน และพัฒนาอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก
ประเด็นที่ 4 ดานผลผลิต (Product) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ทั้ ง ในด า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ในวิชาภาษาอังกฤษ พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 2 ปการศึกษา ในดานความพึงพอใจของ
รองผูอํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนที่มีตอการดําเนินโครงการการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ในดาน
ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นต อ โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และในดานความคิดเห็นของผูปกครอง
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ต อ โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พบว า
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ชี้ใหเห็นไดวา โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
มีกระบวนการดําเนินการตามหลักการบริหาร PDCA โดยผูบริหาร ครู บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของ
รวมกันวางแผนและกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการตามโครงการอย าง
เหมาะสม กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย แผนพัฒนาของโครงการ สามารถการดําเนินการโครงการ ให
เปน ไปอยางอิสระและคลองตัว สรางเครือข ายความรว มมื อ ทางด านวิ ช าการทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันสรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการผ า นทางเอกสารและนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น วิ เ คราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคการ
ดําเนินงานตามโครงการที่ผานมา และจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อรวมกันหาแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขและพัฒนาในลําดับตอไป นอกจากนี้ ผูบริหาร ครู และบุคลากรนําขอเสนอแนะที่
ไดจากการดําเนินงานที่ผานมาไปปรับแผนกลยุทธการดําเนินงานอีกครั้ง เพื่อพัฒ นาใหโครงการมี
คุณภาพมากขึ้น ทั้ง นี้เปนเพราะวาผูบริหาร ครู และบุคลากรศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
หลักการกระจายอํานาจ ระบบการบริหารจัดการแบบมุง เนนผูเรียน และหลักการบริหารจัดการ
โครงการที่เกี่ยวของ ผูบริหารสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนของโครงการ สงเสริมใหครู
และบุคลากรสามารถการดําเนินการโครงการใหเปนไปอยางอิสระและคลองตัว ผูบริหารมีการสงเสริม
สนับสนุนจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอัง กฤษ
โดยใช ห ลั ก การกระจายอํ า นาจโดยบุ ค ลากรมี ส ว นร ว มในคิ ด การตั ด สิ น ใจ และแก ป ญ หาการ
ดําเนินงานภายในโครงการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของพัฒนาความรูความเขาใจและ
ทั ก ษะด า นการบริห ารจั ด การโครงการการจั ด การเรีย นการสอนเป นภาษาอัง กฤษตามหลั ก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ประสานความรวมมือทั้งภายในและภายนอกกับผูทรงคุณวุฒิในการขอความ
ช ว ยเหลื อ ในพั ฒ นาโครงการร ว มกั น ปฏิ บั ติ ต ามโครงสร า งระบบบริ ห ารจั ด การองค ก รในการ
บริหารงานโครงการ มีการจัดทําคูมือการดําเนินงานที่ครอบคลุมขอบขายงานของโครงการไวอยาง
ชัดเจน มีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ สถานศึกษา
สง เสริมสนับสนุน และประสานงานรวมกับองคกร ภาคี เครือขายในการดําเนินงานของโครงการ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) นําเสนอมาตรฐาน
การจั ด การศึ ก ษาตามโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ มาตรฐานที่ 2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน มีภาวะผูนําทางวิชาการ และสื่อสารภาษาอังกฤษได รวมทั้งบริหาร
โครงการการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแบบมีสวนรวม
สงผลใหผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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บรรลุเปาหมายของโครงการที่วางไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมุงเนนไปที่ผลสําเร็จของตัวผูเรียน
ทั้ง ในดานผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนและการมี ทักษะภาษาอัง กฤษที่เพิ่มมากขึ้น เรื่อย ๆ ความกล า
แสดงออกของตัวผูเรียนในการใชภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณภาพนักเรียน
(Student Quality) ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2 เป น กระบวนการ
ดํ า เนิ น การตามหลั ก การบริ ห าร PDCA โดยครู ว างแผนการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
โครงสรางหลักสูตร และกิจกรรมอื่น ๆ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของในการนํามาใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหพรอม ครูสงเสริมใหนักเรียนนําเสนอหน า
ชั้นเรียนเปนภาษาอังกฤษอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีภาวะผูนํา และผูตามกลาแสดงออก
ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานวิชาการ และดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค และประเมินผลโครงการรวมกัน ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน รวมกัน แตง ตั้ง คณะกรรมการติ ด ตาม พัฒ นาความประพฤติผู เรียน รวมกันหาแนวทางการ
ปรับปรุง และพัฒนาตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการจัดการ
เรียนการสอนเปน ภาษาอัง กฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอัง กฤษเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพของผูเรียน ซึ่งเกิดจากการที่ครูผูสอนทําการศึกษาหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ใหมีความเขาใจและสามารถนําไปสอนใหกับนักเรียนใหเขาใจได ครูสง เสริมใหนักเรียนแสดงออก
ซึ่งความเปนไทยรักความเปนไทย เชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับนักเรียนตางชาติ เปนตน
สถานศึกษาสงเสริมใหนักเรียนนําภาษาอังกฤษไปใชในการประกอบอาชีพไดในอนาคต เชน การฝก
เสริมทักษะการเปนไกดนําเที่ยว เปนตน จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน เชน
การเขาคายคุณธรรม จัดชมรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม มีรางวัลใหนักเรียนเก็บของไดแลวสง คืน
เจาของ เปนตน สงเสริมใหนักเรียน เขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการและทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับตาง ๆ เชน งานศิลปหัตถกรรม การแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแขงขัน
กับตางประเทศ เปนตน สงเสริมใหนักเรียน มีความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถ
อยูรวมกัน อยางมีความสุข เชน การศึกษาดูง านในตางจัง หวัด ตางวัฒ นธรรม เปนตน สง เสริมให
นักเรียนมีสวนรวมในการแกปญหา และทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนหรือสังคม เชน รณรงค
โครงการชุมชน สีเขียว ชุมชนปลอดยาเสพติด เปนตน สงเสริมใหนักเรียนสอบวัดความสามารถทาง
ภาษา โดยใชกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล คือ Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นสามารถให ข อ เสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น วิพากษงานของเพื่อน ๆ เปนภาษาอังกฤษได สง เสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) กลาววา การจัดการเรียนรูในแตละวิชาเปนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการ
เรียนการสอนที่เนนทักษะการคิดระดับสูง ตามธรรมชาติของวิชา ครูออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
หลักการ เทคนิค พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและวิธีการสอน ตามธรรมชาติวิชา ในวิชาตาง ๆ โดย
คํานึงถึงความสามารถทางภาษาและความสามารถทางวิชาการที่แตกตางกันของนักเรียนแตละคน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความหลากหลายตรงตามเป าหมายของโครงการ English Program
สามารถพั ฒ นาความสามารถด า นวิ ช าการ ทั ก ษะการใช ภ าษาอั ง กฤษ เจตคติ ที่ ดี ต อ การเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษ และเสริมสราง อัตลักษณของนักเรียน จัดบรรยากาศทางกายภาพการเรียนรูที่เอื้อตอ
การพัฒนาทักษะ การฟง การพูด การอาน การเขียน และสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทยและสากล
โดยใชภาษาอังกฤษ ทั้ง ในและนอกสถานศึกษา จัดบรรยากาศใหนักเรียนรูสึกวาไดรับการยอมรับ
มีความปลอดภัย และกลาแสดงออก ทดสอบสมิทธิผลทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency)
ของนั ก เรี ย น โดยใช แ บบทดสอบมาตรฐานจากสถาบั น ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ระดั บ นานาชาติ
โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับกรอบ CEFR และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติกา เสนาจิตต
(2560: 74-75) ซึ่ง ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลั ก สู ต รกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารเป น ภาษาอั ง กฤษ (Mini English Program: MEP) : กรณี ศึ ก ษา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด สงขลา โดยการทดสอบตามกรอบระดั บ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ผูเรียนในระดับชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ของสถานศึ ก ษาทั้ ง 3 แห ง มี ค วามสามารถทางภาษาอยู ใ นระดั บ A1
(Breakthrough or Beginner) ซึ่งสามารถใชในชีวิตประจําวัน ไดตามหลักเกณฑเปาหมายที่ผู เรียน
ควรไดรบั
นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครอง ไดมี
สวนรวมในการดําเนินการและการประเมินผลผลิต จึงทําใหภาพรวมของการบริหารจัดการโครงการฯ
มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551: 93-95) ที่กลาววา การประเมิน
ชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดานที่พึงประสงคและไมพึงประสงคควบคูกันไป ถึงแมวา
การดําเนินโครงการตาง ๆ ลวนมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดผลผลิตที่พึงประสงคเปนหลัก แตในความเปน
จริงแลว ก็อาจจะมีผลผลิตบางสวนที่ไมพึงประสงคเกิดตามมาดวย และสอดคลองกับ สุวรรณ บรรจง
(2558: 77) ไดทําการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานกอก
วิทยาคารโดยใช CIPP Model ซึ่งผลประเมินดานผลผลิต พบวา โครงการมีวิสัยทัศน เปาหมายและ
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน จึงสงผลใหโครงการเกิดความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้ง
ไว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับประมวลศิลป วิทยา (2556: 97-100) ที่ไดประเมินโครงการหองเรียน
พิเศษนํารอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยใช CIPP MODEL ผลการศึกษาดานผลผลิ ต

132
(Product) ผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการในดานความสามารถดานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นเจตคติ ที่ ดี ในการเรี ย น รวมทั้ ง ความพึ ง พอใจของโครงการนี้ เ พื่ อ นํ า มาพิ จ ารณาตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ซึ่ง มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ ชารดา จิตตอํามาตย
(2560: 84-85) ไดศึกษาการประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมเรียนรูและการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนเหลาฝาย
ผดุง วิทย จัง หวัดหนองคาย พบวา ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม
เรี ย นรู แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง)
ดานผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนเขารวมโครงการกับหลังเขารวมโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการเขารวมโครงการมีคะแนนความคิดเห็นตอประเด็นคําถาม
สูงกวากอนเขารวมโครงการ อาทิ ผูบริหารใหการสนับสนุนสง เสริมโครงการอยางตอเนื่อง ครูรวม
สนับสนุน และมีสวนรวมในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีคลินิกที่ปรึกษา
ดานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน อยางเหมาะสม นักเรียนเห็นคุณคาของโครงการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอัง กฤษ เปนตน ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2559:
บทคั ด ย อ ) ศึ ก ษาการประเมิ น โครงการพั ฒ นาวิ ท ยากร แกนนํ า การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English
Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กลุมการพัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร) ตาม
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมา
เส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนของครูผูสอน
วิชาวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษที่ผานการอบรมอยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ
นั ก เรี ย นก อ นและหลั ง การดํ า เนิ น การของโครงการจั ด การเรี ยนการสอนเป นภาษาอั ง กฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเขารวมโครงการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของพิพัฒ น เจริกวรรธะ (2553: 119-142) ที่ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนเป น
ภาษาอัง กฤษ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม พบวา นักเรียนซึ่ง เปนผลผลิตมีความมั่นใจในการใช
ภาษาอัง กฤษโตตอบกับครู สนทนาดวยภาษาอัง กฤษที่ใ ชในชีวิตประจําวันได และสอดคลอ งกั บ
งานวิจัยของ พลภัทร ศรีวาลัย (2561: 140-142) ไดศึกษาการประเมินโครงการหองเรียนพิ เ ศษ
(English Program) ของโรงเรียนสิริรัตนาธร โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CSE
ของอัลคิน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหองเรียนพิเศษ (English
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Program) ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ถึ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ทั้ ง 3 ระดั บ ชั้ น สู ง กว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหองเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ทั้งสามระดับชั้น
ขอเสนอแนะ
จากการประเมินครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน และทําการประเมินครั้ง
ตอไป ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช
1.1 ควรมีการกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของบุคคลที่รับผิดชอบใหชัด เจน
ควรมีการตั้งทีมงานในการติดตามผล และประเมินผลโครงการเปนระยะ ๆ ใหชัดเจน และนําผลการ
ประเมินในแตละระยะมาเปนขอมูลในการปรับปรุงในการดําเนินงานขั้นตอไป
1.2 ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญ ตอการดําเนินการของกิจกรรมหรือโครงการ
ต า ง ๆ อย า งต อ เนื่ องและจริง จั ง หาทางส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค ณะครู ไ ด มีส ว นร วมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
1.3 จากผลการประเมิ น นี้ จึ ง ควรมี ก ารดํ า เนิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 อยางตอเนื่องตอไป
1.4 ควรมีการนําผลการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เชื่อมโยงกับการประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนในดานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา ตลอดจนกรอบการพัฒนาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน
2. ขอเสนอแนะในการประเมินตอไป
2.1 การประเมินโครงการครั้งนี้ ผูรายงานศึกษาเฉพาะโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม จึงควรมีการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งมีบริบทที่แตกตางกัน
2.2 การประเมินโครงการครั้ง นี้ ผูรายงานประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยใชทฤษฎี CIPP Model จึงควรมีการศึกษาโดยใชทฤษฎีอื่น ๆ ในการประเมิน
2.3 ควรมีการประเมินโครงการเชิง สัมพันธเปรียบเทียบระหวางโครงการที่มีรูปแบบใน
การดําเนินงานที่มีลักษณะแบบเดียวกัน
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือการประเมินโครงการ
1. รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
ตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. ดร.ธีรัช ไชยยศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4. ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
5. ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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หนังสือการเผยแพร่
หนังสือการตอบรับ
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ที่ ศธ ๐๔๒๓2 / ว ๗238

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐310
๒5 ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเผยแพร่งานวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารรายวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. แบบตอบรับการเผยแพร่งานวิชาการ
ด้ ว ย นางสาวกนิ ษ ฐา ทองเลิ ศ ตำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม
หลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ของโรงเรี ย นในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 เพื่ อ
ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชีย่ วชาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าว
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการพัฒนางานวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมนี้หาได้รับ
เอกสารแล้ว กรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 02 930 4490 – 2 ต่อ 115, 116
โทรสาร 02 930 4022
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ที่ ศธ ๐๔184 / 4755

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ถนนตระการ-พนา
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
34130
๒7 ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเผยแพร่งานวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ 04232/ ว 7238 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
วิท ยฐานะ ชำนาญการพิ เ ศษ ได้ จั ด ทำผลงานวิ ช าการ เรื่ อ ง การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 เพื่อประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เชี่ยวชาญ นั้น
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชานี เขต 2 ได้รับผลงานทางวิชาการ
เรื่องดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นผลงานที่ดีมีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ ถนอมสุข)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 0 4548 2410
โทรสาร 0 4548 1210
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ที่ ศธ ๐๔185 / 3883

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ถนนสถิตย์นมิ านกาล
ตำบลโพธิไ์ ทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
๒7 ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเผยแพร่งานวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ 04232/ ว 7238 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
วิท ยฐานะ ชำนาญการพิ เ ศษ ได้ จั ด ทำผลงานวิ ช าการ เรื่ อ ง การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 เพื่อประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่ อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เชี่ยวชาญ นั้น
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชานี เขต 3 ได้รับผลงานทางวิชาการ
เรื่องดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นผลงานที่ดีมีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์กับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา สุดดี)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร 08 8585 2139 โทรสาร 04 5426 547
www.ubn3.obec.go.th
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ที่ ศธ ๐๔111 / 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ถนนแม่หลวน อำเภอเมืองภูเก็ต 83000
๒ มกราคม ๒๕๖3

เรื่อง การเผยแพร่งานวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ 04232/ ว 7238 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ส่งเอกสารงานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ของ นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนางานวิชาการ
ของสำนักงาน นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับเอกสารงานวิจัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ
เห็นว่าเป็นผลงานที่ดีและเป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กับสำนักงานได้ จึงขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มอำนวยการ
โทร 0 7621 1591 ต่อ 14
โทรสาร 0 7621 4553
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ที่ ศธ ๐๔๒๓๑ /๗๔๙๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๔๐ ซอยบางแวก ๖๙ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๖๐
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเผยแพร่งานวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ 04232/ ว 7238 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ตำแหน่ง รองผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
วิท ยฐานะ ชำนาญการพิ เศษ ได้ จั ด ทำผลงานวิ ช าการ เรื่ อ ง การประเมิ น โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 เพื่อประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่ อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เชี่ยวชาญ นั้น
บั ด นี้ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑ ได้ รั บ ผลงานทางวิ ช าการเรื่ อ ง
ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นผลงานที่ดีมีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางนภัทร ธัญญวณิชกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ปฏิบัตริ าชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
กลุ่มอำนวยการ
โทร ๐ ๒๓๕๔๓๘๘๔
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔๓๘๘๔
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ภาคผนวก ค
ค่า IOC ของเครื่องมือ

150
ค่า IOC ของเครื่องมือฉบับที่ 1
แบบประเมินโครงการด้านบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
นโยบายของ สพฐ. / สพม.2 / โรงเรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
(สมศ.)
4. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือปัญหาที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน
5. การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
6. โครงการนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้จริง
7. โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่า IOC แปลค่า
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 5
1.00
ใช้ได้
1 1 1 1 1

5

1.00

ใช้ได้

1 1 1 1 1

5

1.00

ใช้ได้

1 1 1 1 1

5

1.00

ใช้ได้

1 1 1 1 1

5

1.00

ใช้ได้

1 1 1 1 1

5

1.00

ใช้ได้

1 1 1 1 1

5

1.00

ใช้ได้
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ค่า IOC ของเครื่องมือฉบับที่ 1
แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า (Input)ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

1. การกำหนดนโยบาย หรือข้อกำหนด
ต่าง ๆ ชัดเจน
2. การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
ชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง
3. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม
เอื้อต่อการมีส่วนร่วม
4. ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินโครงการ
5. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
โรงเรียน
6. บุคลากรมีความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์
และบทบาทหน้าที่
7. จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการมี
เพียงพอ
8. การสนับสนุนด้านงบประมาณมีเพียงพอ
9. เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีมีจำนวนเพียงพอต่อ
การดำเนินโครงการ
10. เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่นำมาใช้มีความ
เหมาะสมกับโครงการ
11. สถานที่ใช้ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
12. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสม

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม ค่า IOC แปลค่า
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้
1 1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

1 1
1 1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

1 1
1 1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
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ค่า IOC ของเครื่องมือฉบับที่ 2
แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รายการประเมิน
รวม ค่า IOC
1 2 3 4 5
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 1 1 1 1 1 5 1.00
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
มีการกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่
1 1 1 1 1 5 1.00
เหมาะสม
มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของ
1 1 1 1 1 5 1.00
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
1 1 1 1 1 5 1.00
เกี่ยวข้อง
มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบ 1 1 1 1 1 5 1.00
อย่างทั่วถึง
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไป
1 1 1 1 1 5 1.00
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00
มีการประสานงานและขอความร่วมมือ 1 1 1 1 1 5 1.00
ระหว่างผู้รับผิดชอบ
มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือระหว่าง 1 1 1 1 1 5 1.00
การดำเนินโครงการ
มีการประเมินผลระหว่างดำเนินการ
1 1 1 1 1 5 1.00
มีการประเมินผลหลังการดำเนินการ
1 1 1 1 1 5 1.00
มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ 1 1 1 1 1 5 1.00
มีการนำผลการประเมินเสนอต่อ
1 1 1 1 1 5 1.00
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง
1 1 1 1 1 5 1.00
พัฒนา

แปลค่า
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

153
ค่า IOC ของเครื่องมือฉบับที่ 3
แบบประเมินความพึงพอใจต่อด้านผลผลิต (Product)
ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าโครงการฯ และครูผู้สอน
ที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อ
ที่
1.

2.

3.

4.

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รายการประเมิน
รวม ค่า IOC
1 2 3 4 5
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการดำเนิน 1 1 1 1 1 5 1.00
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการ
1 1 1 1 1 5 1.00
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการนิเทศ 1 1 1 1 1 5 1.00
ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการพัฒนา 1 1 1 1 1 5 1.00
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2

แปลค่า
ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้
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ข้อ
ที่
5.

6.

7.

8.

9.

10.

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รายการประเมิน
รวม ค่า IOC
1 2 3 4 5
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริหาร 1 1 1 1 1 5 1.00
จัดการโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการของผู้บริหารสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อครูผู้สอนใน 1 1 1 1 1 5 1.00
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อ
1 1 1 1 1 5 1.00
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อสื่อ วัสดุ 1 1 1 1 1 5 1.00
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่ออาคาร
1 1 1 1 1 5 1.00
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ในโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อโครงการ 1 1 1 1 1 5 1.00
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ในภาพรวม

แปลค่า
ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้
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ค่า IOC ของเครื่องมือฉบับที่ 4
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ข้อที่

รายการประเมิน

1. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตรง
ตามหลักสูตร
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหา
ทันสมัยกับเหตุการณ์ในชุมชนและสังคมใน
ปัจจุบัน
3. ครูผู้สอนอบรมนักเรียนให้มีความรู้และเป็น
ผู้ประพฤติดี
4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าคิด
กล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
5. ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาและ
ช่วยตนเองได้มากขึ้น
6. ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามธรรมชาติ
ความถนัดและสนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว
7. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร แผนการเรียน
เหมาะสมกับความสามารถ และเวลาของ
นักเรียน
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยเครื่องมือ
อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลาย เช่น ค่ายกิจกรรม การแข่งขัน
ทัศนศึกษา
10 ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการวางแผน
. ให้รายละเอียดการเรียนได้เหมาะสม

ความคิดเห็นของ
ค่า แปล
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม
IOC ค่า
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้
1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้
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ค่า IOC ของเครื่องมือฉบับที่ 5
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ข้อที่

รายการประเมิน

1. ผู้ปกครองเห็นว่าทางโรงเรียนดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนตรงตามหลักสูตร
2. ผู้ปกครองเห็นว่าทางโรงเรียนสอนวิชาที่มี
เนื้อหาทันสมัยกับเหตุการณ์ในชุมชน สังคม
ปัจจุบัน
3. ผู้ปกครองเห็นว่าครูผู้สอนอบรมนักเรียนให้มี
ความรู้และเป็นผู้ประพฤติดี
4. ผู้ปกครองเห็นว่าครูสอนให้นักเรียนกล้าคิด
กล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
5. ผู้ปกครองเห็นว่าครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
แก้ปัญหาและช่วยตนเองได้มากขึ้น
6. ผู้ปกครองเห็นว่าครูสอนให้นักเรียนได้เรียนตาม
ธรรมชาติและสนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว
7. ผู้ปกครองเห็นว่าการจัดหลักสูตร แผนการ
เรียนเหมาะสมกับความสามารถและเวลาของ
นักเรียน
8. ผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการสอนที่
ทันสมัย
9. ผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
10 ผู้ปกครองเห็นว่าปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมี
. การวางแผนให้รายละเอียดการเรียนได้เหมาะสม

ความคิดเห็นของ
ค่า แปล
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม
IOC ค่า
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้
1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้
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ค่า IOC ของเครื่องมือฉบับที่ 6
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ความคิดเห็นของนักเรียนก่อนและหลังการดำเนินการของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อที่

รายการประเมิน

1. นักเรียนเห็นคุณค่าของโครงการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
3. ครูมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนและสามารถ
แก้ปัญหาของนักเรียนในการเรียนได้
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง
5. โรงเรียนมีคลินิกที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียน อย่างเหมาะสม
6. ครูร่วมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
7. สามารถพัฒนาการเรียนการสอน หรือสามารถ
และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้
8. ครูสามารถสามารถจัดการเรียนการสอน จัดหา
จัดทำ พัฒนาสื่อการสอนใหม่ ๆ
9. มีแหล่งค้นคว้าอย่างเพียงพอ
10 โครงการมีความเหมาะสมและควรดำเนินการ
. อย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นของ
ค่า แปล
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม
IOC ค่า
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้
1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1

1

1

1

5

1.00 ใช้ได้

1 1
1 1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00 ใช้ได้
1.00 ใช้ได้
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ตาราง ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Print Out SPSS)
Reliability เครื่องมือฉบับที่ 1
แบบประเมินโครงการด้านบริบท (Context) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excluded(a)
0
.0
Total
30
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.806

N of
Items
19
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ตาราง ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Print Out SPSS)
Reliability เครื่องมือฉบับที่ 2
แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excluded(a)
0
.0
Total
30
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.804

N of
Items
14
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ตาราง ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Print Out SPSS)
Reliability เครื่องมือฉบับที่ 3
แบบประเมินความพึงพอใจต่อด้านผลผลิต (Product)
ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 และครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excluded(a)
0
.0
Total
30
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha(a)
.872

N of
Items
10
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ตาราง ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Print Out SPSS)
Reliability เครื่องมือฉบับที่ 4
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
100
100.0
Excluded(a)
0
.0
Total
100
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.808

N of
Items
10
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ตาราง ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Print Out SPSS)
Reliability เครื่องมือฉบับที่ 5
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
100
100.0
Excluded(a)
0
.0
Total
100
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.816

N of
Items
10
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Print Out)
Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 1
แบบประเมินโครงการด้านบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
Valid

ชาย
หญิง
Total

Frequency

Percent

21
31
52

40.38
59.62
100.0

Valid
Percent
40.38
59.62
100.0

Cumulative
Percent
40.38
59.62
100.0

อายุ

Valid

30-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
Total

Frequency

Percent

16
20
16
31

30.77
38.46
30.77
100.0

Valid
Percent
30.77
38.46
30.77
100.0

Cumulative
Percent
30.77
38.46
30.77
100.0

Valid
Percent
90.38
9.62
100.0

Cumulative
Percent
90.38
9.62
100.0

วุฒิการศึกษา
Frequency Percent
Valid

ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
Total

47
5
31

90.38
9.62
100.0
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 1 (ต่อ)
แบบประเมินโครงการด้านบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประสบการณ์
Frequency

Percent

6
19
17
10
52

11.54
36.54
32.69
19.23
100.0

Valid น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
Total

Valid
Percent
11.54
36.54
32.69
19.23
100.0

Cumulative
Percent
11.54
36.54
32.69
19.23
100.0

ตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา
Frequency Percent
Valid ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Total

26
26
52

50
50
100.0

Valid
Percent
50
50
100.0

Cumulative
Percent
50
50
100.0
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 1 (ต่อ)
แบบประเมินโครงการด้านบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบทของโครงการ และตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ
IT101 IT102 IT103 IT104 IT105 IT106
N
Valid
52
52
52
52
52
52
Missing
0
0
0
0
0
0
Mean
4.90
4.55
4.81
4.87
4.71
4.81
Std. Deviation
.301
.675
.402
.341
.461
.402

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

IT107
52
0
4.06
.892

IT201
52
0
4.61
.558

IT202
52
0
4.65
.551

IT203
52
0
4.61
.495

IT204
52
0
4.90
.301

IT205
52
0
4.81
.477

IT206
52
0
4.32
.541

IT207
52
0
4.52
.811

IT208
52
0
4.10
.870

IT209
52
0
4.03
1.016

IT210
52
0
4.52
.570

IT211
52
0
4.48
.724

IT212
52
0
4.61
.558

mean. mean.
1
2
52
52
0
0
4.6728 4.5134
.29089 .36203
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 2
แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
Valid ชาย
หญิง
Total

Frequency

Percent

48
82
130

36.92
63.08
100.0

Valid
Percent
36.92
63.08
100.0

Cumulative
Percent
36.92
63.08
100.0

อายุ

Valid น้อยกว่า 30 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
Total

27.69
31.54
19.23
21.54

Valid
Percent
27.69
31.54
19.23
21.54

Cumulative
Percent
27.69
31.54
19.23
21.54

100.0

100.0

100.0

Frequency Percent

Cumulative
Percent
42.31
51.54
6.15
100.0

Frequency

Percent

36
41
25
28
130

วุฒิการศึกษา

Valid ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
Total

55

42.31

Valid
Percent
42.31

67
8
130

51.54
6.15
100.0

51.54
6.15
100.0
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 2
แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ)
ตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา
Frequency Percent
Valid ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หั ว หน้ าโครงการจั ด การ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน
Total

Valid
Percent

Cumulative
Percent

26
26
26

20.00
20.00
20.00

20.00
20.00
20.00

20.00
20.00
20.00

52

40.00

40.00

40.00

130

100.0

100.0

100.0
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 2
แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ
IT101 IT102 IT103
N
Valid
130
130
130
Missing
0
0
0
Mean
4.65
4.56
4.78
Std. Deviation
.647
.696
.417
N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N
Mean
Std. Deviation

Valid
Missing

IT207
130
0
4.01
1.046
IT413
130
0
4.60
.515

mean.4
130
0
4.5930
.49415

IT104
130
0
4.78
.518

IT205
130
0
4.78
.417

IT206
130
0
4.93
.256

IT310
130
0
4.63
.486

IT311
130
0
4.58
.738

IT312
130
0
4.59
.488

IT208
130
0
4.70
.487

IT209
130
0
4.71
.482

IT414
130
0
4.58
.743

mean. mean. mean.
1
2
3
130
130
130
0
0
0
4.6919 4.6256 4.6697
.33797 .39383 .31390

mean.su
m
130
0
4.6675
.31162
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 3
แบบประเมินความพึงพอใจต่อด้านผลผลิต (Product)
ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 และครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
เพศ
Frequency Percent
Valid
Cumulative
Percent
Percent
Valid ชาย
36
34.62
34.62
34.62
หญิง
68
65.38
65.38
65.38
Total
104
100.0
100.0
100.0
อายุ

34.62
30.77
18.26
16.35

Valid
Percent
34.62
30.77
18.26
16.35

Cumulative
Percent
34.62
30.77
18.26
16.35

100.0

100.0

100.0

Frequency

Percent

36
32
19
17
104

Valid น้อยกว่า 30 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
Total
วุฒิการศึกษา

Valid ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
Total

Frequency

Percent

55
46
3
104

52.88
44.24
2.88
100.0

Valid
Percent
52.88
44.24
2.88
100.0

Cumulative
Percent
52.88
44.24
2.88
100.0
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 3
แบบประเมินความพึงพอใจต่อด้านผลผลิต (Product)
ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าโครงการฯ และครูผู้สอน
ที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ (ต่อ)
ตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา

Valid รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หั ว หน้ าโครงการจั ด การ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน
Total

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

26
26

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00

52

50.00

50.00

50.00

104

100.0

100.0

100.0
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 3
แบบประเมินความพึงพอใจต่อด้านผลผลิต (Product)
ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าโครงการฯ และครูผู้สอน
ที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ
IT001 IT002 IT003 IT004
N
Valid
104
104
104
104
Missing
0
0
0
0
Mean
4.55
4.38
4.56
4.68
Std. Deviation
.890
.958
.787
.774

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

IT007
104
0
4.40
.905

IT008
104
0
4.59
.754

IT009
104
0
4.57
.777

IT010
104
0
4.55
.775

IT005
104
0
4.56
.750

IT006
104
0
4.88
.592

mean.sum
104
0
4.5714
.64323
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 4
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Frequency Percent
Valid
Percent
Valid ชาย
402
44.17
44.17
หญิง
508
55.83
55.83
Total
910
100.0
100.0

Cumulative
Percent
44.17
55.83
100.0

ระดับชั้น

Valid มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Total

Frequency

Percent

786
124
104

86.37
13.63
100.0

Valid
Percent
86.37
13.63
100.0

Cumulative
Percent
86.37
13.63
100.0
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 4
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนต่อด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

IT001
910
0
4.55
.608

IT002
910
0
4.51
.549

IT003
910
0
4.70
.452

IT004
910
0
4.67
.489

IT007
910
0
4.58
.581

IT008
910
0
4.64
.598

IT009
910
0
4.79
.314

IT010
910
0
4.51
.424

IT005
910
0
4.61
.657

IT006
910
0
4.72
.418

mean.sum
910
0
4.63
.513
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 5
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Frequency Percent
Valid
Percent
Valid ชาย
298
32.75
32.75
หญิง
612
67.25
67.25
Total
910
100.0
100.0

Cumulative
Percent
32.75
67.25
100.0

อายุ

3.96
39.01
47.69
9.34

Valid
Percent
3.96
39.01
47.69
9.34

Cumulative
Percent
3.96
39.01
47.69
9.34

100.0

100.0

100.0

Frequency

Percent

36
355
434
85
104

Valid น้อยกว่า 30 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
Total
ระดับชั้น

Frequency Percent
Valid มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Total

786
124
104

86.37
13.63
100.0

Valid
Percent
86.37
13.63
100.0

Cumulative
Percent
86.37
13.63
100.0
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Frequencies ของเครื่องมือฉบับที่ 5
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

IT001
910
0
4.87
.322

IT002
910
0
4.67
.549

IT003
910
0
4.63
.671

IT004
910
0
4.53
.514

IT007
910
0
4.80
.411

IT008
910
0
4.86
.347

IT009
910
0
4.77
.432

IT010
910
0
4.90
.309

IT005
910
0
4.57
.628

IT006
910
0
4.70
.472

mean.sum
910
0
4.73
.151
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ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือในการวิจัย

179
แบบประเมินโครงการด้านบริบท (Context) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง
แบบประเมิน ฉบับ นี้ จั ดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการด้านบริบท (Context) และด้านปัจจัย
นำเข้า (Input) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตามสภาพความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ (นับจำนวนปีเต็ม เศษวัน/เดือนไม่นับ)
 น้อยกว่า 30 ปี
 30-40 ปี
 41-50 ปี
 มากกว่า 50 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
4. ประสบการณ์ในการบริหารงานในโรงเรียน (นับจำนวนปีเต็ม เศษวัน/เดือนไม่นับ)
 น้อยกว่า 5 ปี
 5-10 ปี
 11-15 ปี
 มากกว่า 15 ปี
5. ตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ
คำชี้แจง ปัจจุบันท่านมีการปฏิบัติตามคุณลักษณะต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมน้อยที่สุด
ข้อที่

รายการประเมิน

1.

วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความมุ่งหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ
สพฐ. / สพม.2 / โรงเรียน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก (สมศ.)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โครงการนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนได้จริง
โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้

2.
3.

4.
5.
6.
7.

5

ระดับการปฏิบัติ
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ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ
คำชี้แจง ปัจจุบันท่านมีการปฏิบัติตามคุณลักษณะต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมน้อยที่สุด
ข้อที่
1.
2.

รายการประเมิน

การกำหนดนโยบาย หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ชัดเจน
การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน
สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง
3. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม เอื้อต่อ
การมีส่วนร่วม
4. ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการ
5. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
6. บุคลากรมีความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์และบทบาท
หน้าที่
7. จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ
8. การสนับสนุนด้านงบประมาณมีเพียงพอ
9. เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
10. เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่นำมาใช้มีความเหมาะสมกับโครงการ
11. สถานที่ใช้ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
12. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม

5
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แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตามสภาพความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ (นับจำนวนปีเต็ม เศษวัน/เดือนไม่นับ)
 น้อยกว่า 30 ปี
 30-40 ปี
 41-50 ปี
 มากกว่า 50 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
4. ตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ครูผู้สอน
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ
คำชี้แจง ปัจจุบันท่านมีการปฏิบัติตนตามโครงการหรือกิจกรรมในทุกขั้นตอนต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมน้อยที่สุด
รายการประเมิน
ขั้นเตรียมการ
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
2. มีการกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
3. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
4. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นดำเนินการ
5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบอย่างทั่วถึง
6. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน
7. ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
8. มีการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ
9. มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือระหว่างการดำเนินโครงการ
ขั้นประเมินผล
10. มีการประเมินผลระหว่างดำเนินการ
11. มีการประเมินผลหลังการดำเนินการ
12. มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ
ขั้นปรับปรุง
13. มีการนำผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
14. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2

1

184
แบบประเมินความพึงพอใจต่อด้านผลผลิต (Product)
ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง
แบบประเมิน ฉบั บ นี้ จั ด ทำขึ้น เพื่ อประเมิน ความพึ งพอใจต่ อด้านผลผลิ ต (Product) ของ
รองผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษากลุ่ ม บริ ห ารวิ ช าการ หั ว หน้ า โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียน
การสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของโรงเรี ย นสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อด้านผลผลิตของโครงการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตามสภาพความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ (นับจำนวนปีเต็ม เศษวัน/เดือนไม่นับ)
 น้อยกว่า 30 ปี
 30-40 ปี
 41-50 ปี
 มากกว่า 50 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
4. ตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
 ครูผู้สอน
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ตอนที่ 2 ข้อมูล ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ การดำเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
คำชี้แจง ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน
ประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อที่

รายการประเมิน

1.

ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการดำเนินโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

2.

3.

4.
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ข้อที่
5.

รายการประเมิน

ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริหารจัดการ
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการของผู้บริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อครูผู้สอนในโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
7. ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อความสามารถด้านการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
8. ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อสื่อ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
9. ความพึงพอใจของท่านที่มีต่ออาคาร สถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
10. ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อโครงการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม

5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2

1

187
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ สอบถามความคิดเห็นต่อผลผลิต (Product) ของนักเรียน
ที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตของโครงการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตามสภาพความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับชั้น
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product) ของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน
ประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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ข้อที่
1.

รายการประเมิน

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
หลักสูตร
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัย
กับเหตุการณ์ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน
3. ครูผู้สอนอบรมนักเรียนให้มีความรู้และเป็น
ผู้ประพฤติดี
4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก
และมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
5. ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาและ
ช่วยตนเองได้มากขึ้น
6. ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามธรรมชาติ
ความถนัดและสนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว
7. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร แผนการเรียนเหมาะสมกับ
ความสามารถ และเวลาของนักเรียน
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
เช่น ค่ายกิจกรรม การแข่งขัน ทัศนศึกษา
10. ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการวางแผนให้
รายละเอียดการเรียนได้เหมาะสม
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต (Product)
ของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อผลผลิต (Product) ของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ
โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตของโครงการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตามสภาพความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ (นับจำนวนปีเต็ม เศษวัน/เดือนไม่นับ)
 น้อยกว่า 30 ปี
 30-40 ปี
 41-50 ปี
 มากกว่า 50 ปี
3. ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล ด้ า นความคิ ด เห็ น ต่ อ ด้ า นผลผลิ ต (Product) ของผู้ ป กครองที่ มี ต่ อ การดำเนิ น
โครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 2
ในประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
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3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง
ข้อที่
1.

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

รายการประเมิน

ผู้ปกครองเห็นว่าทางโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนตรงตามหลักสูตร
2. ผู้ปกครองเห็นว่าทางโรงเรียนสอนวิชาที่มีเนื้อหา
ทันสมัยกับเหตุการณ์ในชุมชน สังคมปัจจุบัน
3. ผู้ปกครองเห็นว่าครูผู้สอนอบรมนักเรียนให้มีความรู้
และเป็นผู้ประพฤติดี
4. ผู้ปกครองเห็นว่าครูสอนให้นักเรียนกล้าคิด
กล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
5. ผู้ปกครองเห็นว่าครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา
และช่วยตนเองได้มากขึ้น
6. ผู้ปกครองเห็นว่าครูสอนให้นักเรียนได้เรียนตาม
ธรรมชาติและสนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว
7. ผู้ปกครองเห็นว่าการจัดหลักสูตร แผนการเรียน
เหมาะสมกับความสามารถและเวลาของนักเรียน
8. ผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ทันสมัย
9. ผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
10. ผู้ปกครองเห็นว่าปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการ
วางแผนให้รายละเอียดการเรียนได้เหมาะสม
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนก่อนและหลังการดำเนินการของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ด้านผลผลิต (Product)
ฉบับที่ 6 สำหรับนักเรียน
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เป็นการประเมินผลผลิตก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันท่านมีการ
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง
ตามความเป็นจริง
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมน้อยที่สุดหรือไม่เคยปฏิบัติเลย
รายการ
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของโครงการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
3. ครูมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนและสามารถ
แก้ปัญหาของนักเรียนในการเรียนได้
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรียนมีคลินิกที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียน อย่างเหมาะสม
6. ครูร่วมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
7. สามารถพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
สามารถและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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รายการ
ของนักเรียนได้
8. ครูสามารถสามารถจัดการเรียนการสอน
จัดหา จัดทำ พัฒนาสื่อการสอนใหม่ ๆ
9. มีแหล่งค้นคว้าอย่างเพียงพอ
10. โครงการมีความเหมาะสมและควร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ภาคผนวก ช
ภาพกิจกรรม
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คณะวิทยากร จากสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร
EP/MEP ในสังกัด สพม. 2 ถ่ายภาพร่วมกัน

คณะวิทยากร จากสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ให้แนวทางการดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และการประเมินภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
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กิจกรรมกลุ่มย่อย ในการประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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กิจกรรมกลุ่มย่อย ในการประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก ซ
โครงการการวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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โครงการ

การวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมื อ
อาชีพ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับศูนย์พัฒ นา
คุณภาพวิชาการภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ และ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2562
......................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษากลางสำหรับ การสื่ อ สารในโลกปั จจุ บั น เป็ น ภาษาสากลที่ ใช้ กั น
แพร่หลายทั่วโลก เป็นกุญแจแห่งคลังความรู้และเป็นสื่อสำคัญในการติดต่อกับต่างประเทศ นอกจากนี้
ภาษาอังกฤษยังช่วยให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อและช่วยในการศึกษาวิ ชาอื่นๆ ทุกวันนี้ตำรา
วิชาการที่มีคุณค่าหรือเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษ ผู้รู้ภาษาอังกฤษจึงได้เปรียบในการศึกษา
ค้นคว้า สำหรับประเทศไทยปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคน
ไทย เนื่ อ งจากเป็ น ภาษากลางสำหรั บ การสื่ อ สารระหว่ า งคนไทยกั บ ชาว ต่ า งชาติ (สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกฝ่ายต่างก็
พยายามพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที่
เห็ น ได้ จ ากความเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ด้ า นหลั ก สู ต รและวิ ธี ก าร ไม่ ว่ า จะเป็ น นโยบาย
วัตถุประสงค์ และการปฏิบัติ ล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายที่ จ ะดำเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาทั้ งระบบ โดยการจั ด
การศึกษาหลากหลายรู ป แบบ ซึ่งโรงเรียนสองภาษา ถือเป็ นรูปแบบหนึ่ งที่ กระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษในด้านภาษาให้สามารถพัฒ นาได้เต็มศักยภาพ โดยเปิดสอนในโรงเรียนที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพ เพียงพอในทุกด้าน โรงเรียนสองภาษาเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทั กษะทางภาษาของผู้เรียน
ซึ่งมี 2 แบบ คือ English Program (EP) และ Mini English Program (MEP)
คณะกรรมการติดตามประเมินผลคุณภาพ การศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (อ้างถึงใน สุรชัย เทียนขาว, 2548) ได้รายงานสรุปเกี่ยวกับการติดตามผล
โรงเรียนที่เปิดสอนหลั กสูตร English Program พบว่า โรงเรียนมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
อยู่ ม าก ได้ แ ก่ ผู้ ส อนมี คุ ณ ภาพต่ ำสื่ อ (ประกอบการสอน /ที่ ใช้ ในการจัด การเรีย นการสอน) ไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เป็นต้น ผู้รับบริการเกิดความไม่มั่นใจ
ในประสิทธิภ าพและคุณ ภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน หากพิจารณาค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดังกล่าวจะเห็นว่าผู้เรียน (ผู้ปกครอง) ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสูงและผู้ปกครองคาดหวังสูงมาก จึงเป็นสิ่ง
ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โครงการโรงเรียนสองภาษาของรัฐ ประสบปัญหาต่างๆ ดังกล่าว และยังไม่
เป็นที่มั่นใจในมาตรฐานของโครงการ อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนในโครงการต้องใช้การ
ลงทุนสูงกว่าปกติ ประมาณ 20,000-35,000 บาท ต่อภาคเรียน หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิท ธิผ ลแล้ ว ก็จะส่ งผลต่อคุณ ภาพการศึ กษา ความพึ งพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนนับว่าเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากถือเป็นปัญหาทาง
สังคมและการศึกษาที่ต้องหาวิธีแก้ไขโดยเร็ว
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ใน
พระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี จึ งได้ จั ด โครงการการวิ จั ย ติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั งกฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเป็นการ
นิ เทศ กำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น โครงการในเรื่ อ งของความพร้ อ ม ด้ า นการเตรี ย มการของ
สถานศึกษา การบริหารจัดการ การดำเนินงานของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
สำหรับการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพ
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ของครู และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ศึก ษาสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการจั ดการเรียนการสอนเป็ น ภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.2 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ในเรื่องของความพร้อม ด้านการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดำเนินงาน
ของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน
2.3 เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน เป็ น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้ได้ตาม
มาตรฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ EP จำนวน 12
โรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 14 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน
3.1.2 คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 35 เล่ม
3.1.3 รองผู้ อำนวยการกลุ่ มบริห ารวิช าการ จำนวน 1 คน และหั วหน้างาน English
Program จำนวน 1 คน ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ EP
จำนวน 12 โรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 14 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ EP จำนวน 12
โรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 14 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมิ น โครงการจั ด การเรีย นการสอนเป็ น ภาษาอั งกฤษตามหลั ก สู ตรกระทรวงศึ กษาธิก าร
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ในเรื่องของความพร้อม ด้านการเตรี ยมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดำเนินงานของ
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน
3.2.2 คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความถูกต้อง สมบูรณ์และมีคุณภาพระดับ “ดี” ขึ้นไป
3.2.3 รองผู้ อำนวยการกลุ่ มบริห ารวิช าการ จำนวน 1 คน และหั วหน้างาน English
Program จำนวน 1 คน ของแต่ละโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ EP
จำนวน 12 โรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 14 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อ
โครงการอยู่ในระดับ “มาก” ขึ้นไป
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกอบด้วยการดำเนินงานใน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่

รายละเอียด

1

การเตรียมการ
- วางแผนการดำเนินงานและ
จัดทำโครงการ
- เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
สพม.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประสานงานกับโรงเรียนสตรี
วิทยา 2 ฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

2

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2562)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

204
กิจกรรมที่

3

4

รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2562)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กระทรวงศึกษาธิการ ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
นิเทศ ติดตาม
- นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินในเรื่องของความพร้อม
ด้านการเตรียมการของ
สถานศึกษา การบริหารจัดการ
การดำเนินงานของสถานศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียน
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน
- จัดทำรายงานผลการวิจัย
ติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 รายงานต่อ สพม.2 และ
สพฐ.

5. สถานที่และระยะเวลา
สถานที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ระยะเวลา มิถุนายน – กันยายน 2562
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท ดังมีรายการต่อไปนี้
กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
-

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(60 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร/
ค่าถ่ายเอกสาร (ถัวจ่ายตามจริง)
(60 เล่ม x 50 บาท)
- ค่าวิทยากร
3,600
(1 คน x 1,200 บาท x 3 ชั่วโมง)
รวม
3,600
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
- ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร/
ค่าถ่ายเอกสาร (ถัวจ่ายตามจริง)
รวม
รวมทั้งสิ้น
3,600

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
มิ.ย. 62

4,200

-

4,200

7,200

-

7,200

3,000

-

3,000

-

-

3,600

14,400
-

-

18,000
-

ส.ค. 62

2,000

ก.ย. 62

2,000
20,000

-

2,000
2,000
16,400

-

พ.ค. 62

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการนิเทศ
กำกับ ติดตาม และประเมินในเรื่องของความพร้อม ด้านการ
เตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดำเนินงาน
ของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน และมีผลการ

วิธีการประเมิน
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. การสำรวจ
4. การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสำรวจ
4. แบบประเมิน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด
2. ร้อยละ 80 ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและ
สอบถาม
หัวหน้างาน English Program ของแต่ละโรงเรียนในสังกัด
ความพึงพอใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทีจ่ ัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ “มาก” ขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ทราบและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
8.2 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินใน
เรื่ องของความพร้อม ด้านการเตรียมการของสถานศึกษา การบริห ารจัดการ การดำเนินงานของ
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน และมีผลการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด
8.3 เป็ น การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของการจั ด การเรี ย น
การสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพของครู และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การศึกษาวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
8.4 มี คู่ มื อ แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล

นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ

วัน เดือน ปีเกิด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2508

ที่อยู่

555/11 หมู่ 9 หมู่บ้านเมโทรทาวน์ 2 ตำบลโนนผึ้ง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สถานที่ทำงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2531 สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาการแนะแนว จากวิทยาลัยครูพระนคร
พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
พ.ศ. 2554 สำเร็จการศึกษา Doctor of Education major in
Educational Management Southwestern University.

