
ชื่อเรื่อง  การประเมินผลโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 

ชื่อผู้รายงาน นายมนูกิจ บ้านเล้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 

ปีการศึกษา 2561 

บทสรุป 

 
รายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ประเมินบริบทโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2) ประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยา
กร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 3) ประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก และ 4) ประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการประเมินโครงการครั้งนี้ จ านวน 370 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 14 คน ครูผู้สอน จ านวน 52 คน นักเรียน จ านวน 152 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 
152 คน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ปีการศึกษา 2561 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ตามระดับชั้น  เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการด าเน ินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้ให้
ข้อมูล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก ผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  ผลการประเมินโครงการ พบว่า 
  1) ผลการประเมินบริบทโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.51, S.D. = 0.63)   
 2) ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  



 
 
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.49, S.D. = 0.58)  
  3) ผลการประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60, S.D. = 0.58)  
  4) ผลการประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.56, S.D. = 0.59) 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน จากผลการประเมินพบว่า ครูผู้สอนเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มคีวามส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินโครงการ ครูผู้สอนควรจะได้รับพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง คือ กิจกรรมจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนแต่ละแบบแต่ละวิธีที่เน้นให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ควรมีกิจกรรมพาผู้สอนไปดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะช่วยจุด
ประกายความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือส่งผลต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2) ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เรียน จากผลการประเมิน พบว่า ผู้เรียนยังมีคุณลักษณะที่
ต้องพัฒนาเพ่ิมขึ้น คือ กระบวนการคิดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ หรือคิด
นอกกรอบ โดยควรจัดเป็นกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ คิดค้นผลงานแปลกใหม่อยู่
เสมอ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผ่านทักษะกระบวนการในการน าเสนอผลงาน เพราะสิ่งเหล่านี้ 
เป็นการเพ่ิมสมรรถนะการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
         3) ผู้บริหารควรจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้
ควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เป็น
เยาวชนของชาติที่ดีมีคุณธรรมของชาติต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป 
 1) ควรท าการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ทุกปีการศึกษา หรือมีการประเมิน ก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานโครงการเป็นระยะ 
 2) ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในห้องเรียนพิเศษ เปรียบเทียบกับห้องเรียนปกติทั้งใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
 3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกับรูปแบบ
การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 



 
 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพครอบคลุมทุกด้าน 
 
 


