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              การประเมินโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)  2) เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบ้ืองต้น (Input Evaluation)  3) เพื่อประเมินความเหมาะสม                
ด้านกระบวนการด าเนินการของโครงการ (Process  Evaluation) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของ
โครงการ (Product  Evaluation) และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ โดยใช้รูปแบบ   
การประเมินโครงการ แบบซิปป์ (CIPP Model) และการประเมินตัดสินคุณค่าเชิงธรรมชาติ  NV 
Models (Naturalistic Value - Oriented Evaluation) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 13 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จ านวน 9 คน 
ครูผู้สอน จ านวน  95  คน นักเรียน จ านวน  304  คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 304 คน รวม
จ านวนท้ังส้ิน 725 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินได้แก่ 1) แบบสังเคราะห์เอกสาร ใช้เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบริบทของโครงการ  2) แบบสัมภาษณ์ ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของโครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษไีศล ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ 
บุคลากรครูเรื่องการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล และใช้เก็บ 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการและผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม จ านวนท้ังหมด 21 ฉบับ 3) แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของ
นักเรียน โรงเรียนราษีไศล  ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นของนักเรียน ก่อนและหลัง การอบรมพัฒนาบุคลากรครู เรื่องการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ส าหรับครู และใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อ           
การจัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล  ด้านปัจจัย
เบ้ืองต้น กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของแต่ละกิจกรรมย่อย เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวนท้ังหมด 21 ฉบับ  และ 4) แบบประเมิน ใช้เก็บ
ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษี
ไศล  จ านวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ((%%)) ค่าเฉล่ีย (( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) และการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉล่ีย 
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             ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี ้
   1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ ได้แก่ ความต้องการและความจ าเป็น          
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
   2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบ้ืองต้น ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร 
ความรู้ความเข้าใจ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี การบริหารจัดการ หน่วยงานท่ีสนับสนุน ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
   3. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินการ ได้แก่ การวางแผน    
การด าเนินงานแต่ละกิจกรรมในโครงการ การประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา โดยรวม
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   4. ผลการประเมินด้านผลผลิต สรุปได้ดังนี้ 
       4.1 ด้านระดับความรู้ความเข้าใจสภาพการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล  โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
       4.2 ด้านคุณภาพกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียน
ราษีไศล โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
       4.3 ด้านคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนราษีไศล หลังได้รับการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่
ความเป็นเลิศโดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
       4.4 ด้านคุณภาพของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 5 จัดท า
และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
       4.5 ความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ท่ีมีต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่
ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล  โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ ได้แก่ ผลกระทบต่อ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน สรุปได้ดังนี ้
                5.1 ผลกระทบต่อนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้รับการพฒันา
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง  ๆ มากขึ้น 
                5.2 ผลกระทบต่อโรงเรียน และครูผู้สอน คือครูมีศักยภาพในการปฏิบัติงานพิเศษ
มากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ชัดเจน  ผู้บริหารได้แนวคิด           
ในการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนมากขึ้น  มีผลงานได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการต่าง ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  มีช่ือเสียงท าใหไ้ด้รับศรัทธาและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
                5.3 ผลกระทบต่อชุมชน ได้รับทราบข่าวสารของโรงเรียน  สัมพันธภาพโรงเรียน 
กับชุมชนเป็นไปในทางบวก ผู้ปกครอง ให้ความส าคัญต่อการศึกษามากขึ้น ผู้ปกครอง ชุมชน 
ศรัทธาและไว้วางใจโรงเรียน เกี่ยวกับการส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนท่ีมี ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
 


