
 
การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
หลักการการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 ตลอดจนนโยบายการศึกษาของชาติ ล้วนมีหลักการเดียวกัน คือ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งความรู้ และเพ่ือให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น“คนเก่ง คนดี และมีความสุข” ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การปฏิรูปการศึกษา ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูป
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบครูและบุคคลกรทางการศึกษา รวมถึงการปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ในระดับโรงเรียน การปฏิรูปการเรียนรู้ นับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
ที่สุด โดยจ าต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี โดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และกิจกรรมจากการฝึกหัด การตั้งค าถาม และการแสวงหาค าตอบ มีการใช้วิธีการประเมินผล
ผู้เรียนหลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา นั่นคือ พัฒนาเด็ก เยาวชนและคนไทย เป็น
คนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง คิดดี ท างานได้ดี มีคุณภาพ มีความเป็นไทยสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลก และสังคมที่เปลี่ยนแปลง (ส านักปฏิรูปการศึกษา ,2545:1) โดยก าหนดสาระส าคัญของการ
ปฏิรูปไว้หลายด้าน เช่น การให้มีการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรู้ การใช้แหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ใน
ลักษณะของโรงเรียนประจ า เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีกระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้
เพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสูความเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ ระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียง
กับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติ และ
สังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติ ให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันไดในประชาคมโลก เป็นสังคม
ผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแหงคุณภาพ และสังคมที่ยั่งยืน 
พอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน นอกจากนี้เพ่ือเป็นฐานในการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล สนองตามพระราชประสงค์สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุตามภารกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมาย ที่มีสาระส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม



จริยธรรม จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้นผู้รายงาน จึงได้ท าการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ในปีการศึกษา 
2564 เพ่ือจะได้ทราบผลการด าเนินงานโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 
อันส่งผลให้นักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายและอุดมการณ์ต่อไป 

วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ 

 1. เพ่ือรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
 2. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 4. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกระบวนการการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 5. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 6. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ขอบเขตของการด าเนินงาน 

 1. รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 กิจกรรมการสอนเสริม 
  1.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
  1.3 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
  1.4 กิจกรรมจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  1.5 กิจกรรมการจัดบริการห้องสมุดและแหล่งสืบค้นออนไลน์ 
 2. ประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ในด้านต่าง ๆ คือ บริบท ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ดังนี้ 
  2.1 บริบทของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
ของโครงการกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เละวิสัยทัศของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  2.2 ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ ความเหมาะสมหรือความ
พอเพียงของบุคคลากร งบประมาณ และเวลาในการด าเนินงาน 
  2.3 กระบวนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ การบริหารจัดการ
โครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  2.4 ผลผลิตของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนี้  
   2.4.1) ความคิดเห็นของครูต่อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   2.4.2) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   2.4.3) ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอระดับชาติและ
นานาชาติ 



   2.4.4) ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.) 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการ 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. คณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาผลการ
ด าเนินโครงการ และ การประเมินด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการด าเนินงาน โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ จ านวน 16 คน 

2. ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปี
การศึกษา 2564 ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ผลผลิต ในด้านความคิดเห็นของครูต่อกิจกรรมในโครงการ จ านวน 59 คน 

3. นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านผลผลิต ในด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมในโครงการ จ านวน 714 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ครูที่ปฏิบัติการสอน และนักเรียนก าลังอยู่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเทียบ
ตาราง ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จ านวน 280 คน   

ระยะเวลาในการประเมินโครงการ  

ปีการศึกษา 2564   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง ความโดดเด่นหรือความยอดเยี่ยมด้านการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผลการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
ประกวดและน าเสนอในระดับชาติและนานาชาติ และผลการสอบเข้าสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี
การศึกษา 2564 
 2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรีที่ระดับ 3.5 ผลการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดและน าเสนอในระดับชาติและ
นานาชาติ และผลการสอบเข้าสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมการสอนเสริม หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย นอกตารางสอนปกติ ได้แก่ การสอน CSG วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.30-20.00 น. การสอน 
GIn วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของ 3 กลุ่มสาระหลัก คือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ผู้สอน คือ ครูประจ าวิชาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย  



  2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี   
  2.3 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียน
โดย 1) งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ค่ายสืบเสาะหาความรู้ ค่าย
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายคอมพิวเตอร์ 
นิทรรศการการน าเสนอผลงานโครงงาน (Science Fair) และนิทรรศการการน าเสนอนวัตกรรม (Innovation 
Fair) 2) ค่ายปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) กิจกรรมการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
  2.4 กิจกรรมจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ทั่วไป ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้ายนิเทศ ตลอดจนแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในอาคารและนอกอาคารภายในบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  2.5 กิจกรรมการจัดบริการห้องสมุดและแหล่งสืบค้นออนไลน์ หมายถึง การให้บริการแหล่งศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 3. การประเมินบริบทของโครงการ หมายถึง การประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
 4. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น หมายถึง การประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งบประมาณ และเวลาในการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 
 5. การประเมินกระบวนการด าเนินการ หมายถึง การประเมินการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการการเบิกจ่ายงบประมาณ การด าเนินการ
กิจกรรม การนิเทศติดตาม 
 6. การประเมินผลผลิตของโครงการ หมายถึง การประเมินผลส าเร็จของโครงการ ปีการศึกษา 2564 โดย
ประเมินจาก 
 6.1 ความคิดเห็นของครูต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 6.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ประเมินโดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชา 

6.4 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอระดับชาติและนานาชาติ 
6.5 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
 7. คณะกรรมการด าเนินโครงการ หมายถึง ผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษาโรงเรี ยน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 



2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

3. เป็นสารสนเทศส าหรับระดับผู้บริหารหน่วยเหนือ ในการน าไปใช้พิจารณาตัดสินใจในเรื่องการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 

4. เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ น าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดท าโครงการลักษณะเดียวกัน 
5. ท าให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ของการด าเนินงานโครงการ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ปรับปรุง 

และพัฒนาโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
6. เป็นแนวทางในการประเมินโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 

รูปแบบของการประเมินโครงการ  

  ประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) ของดาเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. 
Stufflebeam) โดยก าหนดรูปแบบการประเมินเป็น 4 ด้าน (1) บริบท (2) ปัจจัยเบื้องต้น (3) กระบวนการ 
และ (4) ผลผลิตของโครงการ 

ระเบียบวิธีวิจัยในการประเมินโครงการ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  
ฉบับท่ี 1 แบบประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เชียงราย โดยคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2564 จ านวน 16 คน เป็นผู้ตอบแบบ
ประเมิน แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ด้านบริบทของโครงการ ตอนที่ 2 ปัจจัยเบื้องต้น และ ตอนที่ 3 
กระบวนการด าเนินงาน 

ฉบับท่ี 2 แบบประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย ด้านผลผลิต โดยข้าราชการครู เป็นผู้ตอบแบบประเมินหลังด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 5 
กิจกรรม 

ฉบับท่ี 3 แบบประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย ด้านผลผลิต โดยนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2564 เป็นผู้ตอบแบบประเมินหลัง
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 5 กิจกรรม 

ฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2564 
เป็นผู้ตอบแบบประเมินหลังด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 5 กิจกรรม 
 2. วิธีสร้างเครื่องมือในการประเมินโครงการ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีจ านวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ มีรายละเอียดการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินโครงการและสร้างเครื่องมือการประเมิน 
  2.2 วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการในแต่ละประเด็น 



  2.3 ก าหนดลักษณะของเครื่องมือเพ่ือให้ได้ข้อมูลของแต่ละประเด็นตามต้องการ  
  2.4 สร้างเครื่องมือ ตามลักษณะของเครื่องมือที่ต้องการได้ทั้งสิ้น 4 ฉบับ  

2.5 น าเครื่องมือทั้งหมดท่ีสร้างข้ึนไปหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.1 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นทุกฉบับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง เชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ได้แก่ ความสอดคล้องของรายการประเมินกับประเด็นที่ต้องการ ประเมิน แล้วน าผลการ
ประเมินของแต่ละท่านมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการและ ประเด็นที่ต้องการประเมินดังกล่าว 
(Index ofliem-Objective Congruence: IOC) 
  3.2 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือทุกฉบับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในรายการประเมินที่ค่า IOC 
ต่ ากว่า 0.50 
  3.3 จัดพิมพ์เครือ่งมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ น าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ฉบับที่ 
1-3 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี
บริบทและจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน 
 3.4 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้เครื่องมือฉบับที่ 1-3 มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
ประเมิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  – Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)  
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย เชียงราย แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ด้านบริบทของโครงการ ตอนที่ 2 ปัจจัยเบื้องต้น และตอนที่ 
3 กระบวนการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้คณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ านวน 16 คน เป็นผู้ตอบแบบประเมินหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ  

ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านผลผลิต ทั้ง 5 กิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ข้าราชการครู เป็นผู้ตอบแบบ
ประเมินหลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ   
ราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านผลผลิต ทั้ง 5 กิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2564 
เป็นผู้ตอบแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ฉบับท่ี 4 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที 6 ปี
การศึกษา 2564 เป็นผู้ตอบแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 5.1 น าแบบประเมินโครงการฯ แต่ละฉบับที่ได้รับกลับมา ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบ 



5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการรายงานโครงการข้อที่ 1 เพ่ือรายงานผลการด าเนิน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ใช้การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 และข้อที่ 
5 เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ และวัตถุประสงค์ของการประเมิน
โครงการ ข้อที่ 6 ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
 5.3.1 แบบประเมินฯ ของแต่ละฉบับที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ 
(frequency) และค านวณหาค่าร้อยละ (%) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  
 5.3.2 แบบประเมินฯ ของแต่ละฉบับที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 5.3.3 แบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

6. เกณฑ์การแปลความหมาย แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
  จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1970: 204-208) ผู้รายงาน
ได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และก าหนดเกณฑ์การแปลผล โดยปรับจากเกณฑ์ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง เห็นด้วยหรือปฏิบัติมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง เห็นด้วยหรือปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง เห็นด้วยหรือปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง เห็นด้วยหรือปฏิบัติน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เห็นด้วยหรือปฏิบัติน้อยที่สุด 
เกณฑ์การตัดสินความพึงพอใจของโครงการ 

   ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่  2.50 - 5.00  มีความพอใจ 
   ค่าเฉลี่ย ต่ ากว่า 2.50  ไม่มีความพอใจ 
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