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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านบรบิท ด้านปจัจยัเบื้องต้น ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลลพัธ ์เพือ่ใชเ้ป็นสารสนเทศในการตดัสนิใจปรบัปรุง แกไ้ข หรอืดาํเนินการใน
ครัง้ต่อไป แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิครัง้น้ีประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ คณะกรรมการประสานงาน 
คณะกรรมการจดังาน คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการประเมินการนําเสนอ
โครงงาน ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงาน และนักเรียนที่ร่วมเสนอโครงงาน รวมทัง้หมด 586 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม  แบบสาํรวจ และการวเิคราะหเ์อกสาร วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชค้า่สถติ ิรอ้ยละ คะแนนเฉลีย่ และความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1.  ดา้นบรบิท ผูเ้ชี่ยวชาญมคีวามคดิเหน็ว่า วตัถุประสงค์ของโครงการ มคีวาม
สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิงาน 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกบั
แผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
  2.  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 
   2.1  คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน มี
ความคดิเหน็ว่า โครงการมคีวามพรอ้ม วสัดุอุปกรณ์ มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ สถานที่และ
ระยะเวลาในการนําเสนอมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด ในขณะที่นักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอ
โครงงานมคีวามคดิเหน็วา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   2.2  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงานมี
คุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัสาขาวชิาของโครงงานนกัเรยีนนําเสนออยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
  3. ดา้นกระบวนการ  
   3.1  คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม มคีวามคดิเหน็ว่า การ
วางแผน การเตรยีมความพรอ้ม การบรหิารโครงการ และด้านการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบการจดั
กจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารจดักจิกรรม Walk Rally  มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   3.2  คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ มคีวามคดิเหน็วา่ การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม 
การบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส่วนผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงานมคีวาม
คดิเหน็ว่า การบรหิารโครงการและการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร์มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และการจดักจิกรรม Walk Rally มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก ในขณะทีน่กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็วา่ การบรหิารโครงการและการปฏบิตัิ
ของผูร้บัผดิชอบการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการจดักจิกรรม Walk Rally มคีวามเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 



 

  4.  ดา้นผลลพัธ ์
   4.1  คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน มคีดิความเหน็ว่านักเรยีนทีเ่ขา้
รว่มเสนอโครงงานมทีกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 86.40 
ซึง่สงูกวา่เกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้
   4.2  ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงานทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการทํา
โครงงาน การจดัการเรยีนการสอนกบัครแูละนักเรยีนของต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน 
มคีวามพงึพอใจในการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัมากที่สุด และมคีวาม
คดิเหน็วา่ นกัเรยีนทีนํ่าเสนอโครงงานภาคบรรยายมทีกัษะการนําเสนอโครงงานอยูใ่นระดบัมาก คดิ
เป็นรอ้ยละ 89.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมนิที่ตัง้ไว ้อย่างไรกต็ามไม่มผีูบ้รหิารและครูจาก
โรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการคนใดไดต้ดิต่อสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้
รว่มโครงการ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
   4.3 นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน ไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นดา้นการทําโครงงาน 
การจดัการเรยีนการสอนกบัครแูละนักเรยีนของต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน คดิเป็นรอ้ย
ละ 91.90 มคีวามพงึพอใจในการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมาก และมคีวาม
คดิเหน็วา่ นกัเรยีนทีร่ว่มเสนอโครงงานมคีวามตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมาก 
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 The purpose of this study was to evaluate the international student science fair held at 
Mahidol Wittayanusorn School in four areas: context, input, process, and results. The 
information obtained from this study can be used to improve the international science fair in 
the future. The subjects in this study included experts, members of coordinating committee, 
operational committee, science project evaluating committee and school administrators and 
students. The total number of the population was 586. The instruments employed in this study 
were the questionnaire. The data was analyzed by using descriptive statistics including 
percentage, mean and standard deviation. The results revealed as follows: 
 1. Context: It was found that the experts agreed that the purpose of the science 
fair was in accordance with the Ministry of Education’s 4 years operation plan 2008-2012 
and Mahidol Wittayanusorn School’s four years 2009-2013 at the highest level 
 2. Input: (1) the science project evaluating committee, administrators and teachers 
considered that the science fair was held appropriately. The materials were sufficient. The 
venue and time for the presentation was highly appropriate. Students considered that the 
science fair was held appropriately at the high level. (2) The experts considered that the 
science project evaluating committees were qualified at the highest level. 
 3. Process: (1) The coordinating committee, the activity committee considered that 
the planning, the readiness, science fair administration, science activities and walk rally 
were highly appropriate. (2) Members of committees considered that the planning, the 
readiness, science fair administration were highly appropriate. Administrators and teachers 
considered that science fair administration, science activities were highest appropriate and 
walk rally were highly appropriate. Student considered that science fair administration, 
science activities and walk rally were highly appropriate. 
 4. Results: (1) The science project evaluating committee considered that students 
participating in the presentation had presentation skills at 86.40 percent which was higher 
than the criteria. (2) School administrators and teachers satisfied with the science fair at the 
high level and considered that students participating in the presentation had presentation skills 
at 86.40 percent which was higher than the criteria. However, there were no administrators 
and teachers establishing relationship between one another which did not meet the criteria. 
(3) Students from several schools both Thai and international had exchanged knowledge and 
skills in doing science project and teaching and learning activities at 91.90 percent. Students 
satisfied with science project presentation at the high level and considered that students have 
high awareness in science learning.  
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ประกาศคณูุปการ 
  
 ปรญิญานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงได้เน่ืองด้วยความกรุณาอย่างยิง่ จากรองศาสตราจารย ์
ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.อุไร  จกัษ์ตรีมงคล 
กรรมการผูค้วบคุมปรญิญานิพนธ ์ ทีก่รณุาเสยีสละเวลาอนัมคีา่เพือ่ใหค้าํปรกึษาแนะนํา ชีแ้จงแนวทาง
ในการทําวจิยั ใหค้วามรู ้ตลอดจนแนวทางแก้ไขและปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
ตลอดมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.สุนนัท ์ศลโกสุม และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั  มชีาญ กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์
ทีก่รณุาใหค้าํชีแ้นะซึง่ทาํใหง้านวจิยัสมบรูณ์มากยิง่ขึน้   
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อศัวนิ  สนิทรพัย์  อาจารย ์ดร.ระว ี สุวรรณเดโชไชย และ
อาจารย ์ดร.จรรยา  ดาสา ทีไ่ดก้รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ วเิคราะหเ์อกสาร ผูว้จิยัขอขอบคุณ อาจารย ์
ดร.พชัร ี ร่มพยอม อาจารยม์านิดา  ชอบธรรม และอาจารยน์วรนิทร ์ ตากอ้นทอง เป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
ตรวจสอบและใหข้อ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นอย่างด ี
อีกทัง้ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาวิทยาการการประเมินที่ได้ประสิทธิ ์
ประสาทวชิาความรูแ้ละประสบการณ์ทีด่แีละมคีุณคา่ยิง่แก่ผูว้จิยัจนทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ รวมทัง้
พีน้่องนิสติปรญิญาโทและเจา้หน้าที่สํานักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยาทุกท่าน สําหรบัน้ําใจ
ไมตร ีความชว่ยเหลอื กาํลงัใจทีม่ใีหก้นัเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณผูบ้รหิาร คร ูเจา้หน้าทีแ่ละนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ทุกๆ ท่านที่
ใหค้วามร่วมมอืและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทําใหผู้ว้จิยัสามารถทําปรญิญา
นิพนธจ์นสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตาของทุกท่านเป็นอย่างยิง่ ขอขอบ 
พระคุณ พี ่ๆ น้อง ๆ เพือ่น ๆ ทุกคน ทีช่ว่ยเหลอืและเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้จิยัมาตลอด 
 สุดท้ายน้ี ผู้วิจยักราบขอบพระคุณ คุณแม่สมยั พุทธิเสน และครอบครวั ผู้ให้กําลงักาย 
กําลงัใจ กําลงัทรพัย ์และสนับสนุนส่งเสรมิการศกึษาของผูว้จิยัอย่างดตีลอดมา จนสามารถเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ ตระหนักในความสามารถของตนเองและมองตนเองอย่างมคีุณค่า ซึ่งเปรยีบเสมอืน
แรงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัสาํเรจ็การศกึษา 
 คุณค่าประโยชน์อนัพงึไดจ้ากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอน้อมราํลกึ และบูชาพระคุณแด่
บดิา มารดา ครู อาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้ ใหก้ารอบรมสัง่สอน ตลอดจนให้การสนับสนุนส่ง เสร ิม
ผู้วิจัยตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ต้นแบบของรฐั มพีนัธกจิหลกัใน
การพัฒนาต้นแบบและนําร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้มี
ความสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใหม้ี
คุณภาพระดบัเดยีวกบัโรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นําของโลก 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจยั  
นกัประดษิฐ ์คดิคน้ ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึไดพ้ฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
พทุธศกัราช 2552  โดยเพิม่รายวชิาบงัคบัทีเ่ป็นพืน้ฐานในการทาํโครงงานวทิยาศาสตรเ์พื่อพฒันาจติ
วญิญาณของความเป็นนักวิจยั นักประดิษฐ์ คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี จํานวน 3 
รายวชิา ไดแ้ก่ (1) รายวชิาธรรมชาตแิละการสบืเสาะอยา่งวทิยาศาสตร ์(Nature of Science and 
Scientific Inquiry) (2) รายวชิาสมัมนาวทิยาศาสตร ์และ (3) รายวชิาโครงงานวทิยาศาสตร ์ เป็นวชิา
บงัคบัเพิม่ขึน้อกีหน่ึงรายวชิา และนอกจากน้ี กจิกรรมศกึษาดงูาน และกจิกรรมบรรยายพเิศษ ดา้น
คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ียงัเป็นอกีกจิกรรมหน่ึงทีพ่ฒันาจติวญิญาณของความเป็น
นกัวจิยั นกัประดษิฐ ์คดิคน้ ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย(ีรายงานประจาํปี 2552 : โรงเรยีนมหดิล
วทิยานุสรณ์) 
 ในการพฒันานักเรยีนใหม้คีุณสมบตัอินัพงึประสงค์ โรงเรยีนได้มกีารจดักจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ได้แก่ การฟงับรรยายพเิศษ การศึกษาดูงาน กิจกรรม
ส่งเสรมิการอ่าน  กจิกรรมชุมนุม ค่ายวชิาการ ค่ายปฏบิตัธิรรม ค่ายบําเพญ็ประโยชน์  เพื่อสรา้ง
ประสบการณ์การเรยีนรู ้เปิดโลกทศัน์ทีก่วา้งไกล และเกดิความสมดุล ทัง้ความรู ้ความคดิ ความดงีาม 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม โรงเรยีนมคีวามเชื่อว่า กจิกรรมดงักล่าวจะสามารถพฒันาทกัษะและ
คุณลกัษณะนิสยัของนักเรยีนใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานักเรยีนไดเ้ป็น
อย่างดี  และเพื่อเป็นการเสรมิสร้างประสบการณ์ตรงให้กบันักเรยีนในเรื่องการทํางานวิจยั ทําให้
นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้ แนวคิด และวิถีชีวิตในการทํางานของนักวิจยัในแต่ละสาขา และเพื่อเป็น
พืน้ฐานประกอบการตดัสนิใจของนักเรยีนในการศกึษาต่อ หรอืวางแผนเบือ้งตน้เกีย่วกบัการประกอบ
อาชพีเป็นนักวจิยัในอนาคต โรงเรยีนจงึส่งเสรมิและสนับสนุนใหน้ักเรยีนมโีอกาสฝึกประสบการณ์กบั
นกัวจิยัสาขาต่าง ๆ (รายงานประจาํปี 2552: โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์) 
 การทําโครงงานของนักเรียนนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนสําคัญที่จะช่วยพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพฒันาจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจยั นักประดิษฐ ์ 
นักคดิค้น โรงเรยีนจงึใหค้วามสําคญักบัการทําโครงงานของนักเรยีนเป็นอย่างมาก โดยขอความ
อนุเคราะหใ์ชห้อ้งปฏบิตักิารและขอความอนุเคราะหบุ์คลากรจากมหาวทิยาลยัและหน่วยงานวจิยั
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ต่างๆ มาเป็นนักวทิยาศาสตรพ์ีเ่ลี้ยงใหก้ารปรกึษาในการทําโครงงานของนักเรยีน และกําหนดให้
นกัเรยีนทุกคนตอ้งทาํโครงงานและนําเสนอผลงานทัง้ในรปูแบบของการบรรยายและโปสเตอร ์จงึจะ
ถอืวา่สาํเรจ็การศกึษา (รายงานประจาํปี 2552: โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์) 
 นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีความเชื่อว่า หากนักเรียนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วชิาการกบันกัเรยีนชัน้นําของประเทศต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นวยัเดยีวกนั จะช่วยทําใหน้กัเรยีนของโรงเรยีน
มวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกลมากขึน้  มโีอกาสไดท้าํความรูจ้กักบัเพือ่นนกัเรยีนในต่างประเทศทีจ่ะเป็นผูนํ้า
ทางวชิาการในอนาคต  ทําใหน้ักเรยีนของโรงเรยีนสามารถสรา้งเครอืข่ายทางวชิาการไดม้ากขึน้ 
โรงเรยีนจงึกาํหนดใหม้โีครงการสนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมกบันกัเรยีนต่างชาต ิ 
จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรยีนกบัโรงเรยีนเครอืข่ายในต่างประเทศ  
และ (2) โครงการจดัส่งนักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัวิชาการ เข้าค่ายวิชาการ หรอืเสนอผลงาน
วชิาการในต่างประเทศ (รายงานประจาํปี 2552: โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์) 
 การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมทางวชิาการ  เป็นอกีกิจกรรมหน่ึงที่เปิด
โอกาสใหน้ักเรยีนไดนํ้าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบของโครงงานวทิยาศาสตร ์ เพื่อเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบัเพื่อนนักเรยีนด้วยกนั  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรยีนได้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเรยีนรูก้ระบวนการประชุมในการนําเสนอผลงาน
ทางวชิาการ ซึง่จะทาํใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยมสีว่นรว่ม  เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง  นอกจากน้ีระหว่างการนําเสนอผลงานยงัเป็นการฝึกใหเ้ป็นการทาํกจิกรรมกลุ่ม  ทกัษะการ
บรหิารจดัการ  การเป็นผูนํ้า-ผูต้าม  การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน  
ต่อคร ู ต่อเพือ่นและต่อสถานศกึษา 
 การเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิครัง้ที ่7 จดัขึน้ ระหว่างวนัที ่
11-14 ตุลาคม 2554 ณ โรงงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทใีหน้ักเรยีนจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมงานทัง้หมด 74 โรงเรียน จาก 16 
ประเทศ ประกอบดว้ย สาธารณรฐัประชาชนจนี ญี่ปุน่ สาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐัอนิเดยี เนปาล 
อนิโดนีเซยี สาธารณรฐัมาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สาธารณรฐัสงิคโปร ์สาธารณรฐัประชาชธปิไตยประชาชน
ลาว แคนาดา สหรฐัอเมรกิา คาซคัสถาน สหพนัธรฐัรสัเซยี สหราชอาณาจกัร และนักเรยีนจาก
โรงเรยีนเครอืขา่ย ทัง้ทีท่าํขอ้ตกลงความรว่มมอืและยงัไมไ่ดท้าํขอ้ตกลงไดนํ้าเสนอผลงานของตนเอง
ในรปูแบบของโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนจากการศกึษาคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง โดยอาศยั
วธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละทกัษะทางวทิยาศาสตรภ์ายใต้การแนะนํา ปรกึษา ดูแลของครูหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่ง นัน้ ๆ เพือ่เผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันกัเรยีนดว้ยกนั ซึง่เป็นกจิกรรมทีท่าํ
ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคญัของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้กระบวนการ
ประชุมในการนําเสนอผลงานทางวชิาการ รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
และในโครงการน้ียงัจดัใหม้กีจิกรรมทางดา้นวทิยาศาสตรอ์กีมากมาย ไดแ้ก่ การบรรยายพเิศษทาง
วทิยาศาสตร ์ กจิกรรม Science Show, Science Workshop, Robotic Show และกจิกรรม Science 
& Mathematics walk rally และกจิกรรมศกึษาดงูานทางดา้นศลิปวฒันธรรมไทย เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มงาน
ไดเ้หน็ถงึความงดงามทางดา้นศลิปวฒันธรรมและวถิชีวีติความเป็นอยูข่องไทย 
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 จากการดําเนินการจดัโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิ
ครัง้ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เป็นเจ้าภาพในการจดังานในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนไดนํ้าเสนอผลงานของตนเองในรปูแบบของโครงงานวทิยาศาสตร ์ มาเผยแพรแ่ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเรยีนรูก้ระบวนการประชุมในการนําเสนอผลงาน
ทางวชิาการ ซึง่จะทาํใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยมสีว่นรว่ม  เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง  นอกจากน้ีระหว่างการนําเสนอผลงานยงัเป็นการฝึกใหเ้ป็นการทาํกจิกรรมกลุ่ม  ทกัษะการ
บรหิารจดัการ  การเป็นผูนํ้า-ผูต้าม การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เกดิทศันคตทิี่ดต่ีอการเรยีน  
ต่อคร ูต่อเพื่อนและต่อสถานศกึษา โดยผูเ้ขา้รว่มโครงการจะเป็นผูบ้รหิาร ครแูละนกัเรยีน และผูส้น
จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับ
นานาชาต ิน้ี แมว้่าจะมกีารจดัโครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาตดิต่อกนัเป็นเวลา 6 ปี และโรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์เคยเป็นเจา้ภาพในการจดัมาแลว้ในปี 2548 นัน้  แต่ยงัไมม่กีารประเมนิโครงการ
อย่างเตม็รูปแบบและอย่างมรีะบบ   ผูป้ระเมนิจงึมคีวามสนใจทีจ่ะประเมนิโครงการเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ครัง้ที ่7 ในดา้นบรบิท ดา้น
ปจัจยัเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ เพื่อที่จะทําให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ และเป็นแนวทางในการปรบัปรงุดาํเนินงานครัง้ต่อไปได ้
   
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์ครัง้น้ี มคีวามมุ่งหมายเพื่อประเมนิดา้นบรบิท (Context) ดา้นปจัจยัเบื้องต้น 
(Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลลพัธ์ (Outcome) ของโครงการเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์  ในครัง้น้ี จะทําใหไ้ดส้ารสนเทศเกี่ยวกบัการดําเนินงานโครงการทัง้ระบบ คอื 
ด้านบริบท ด้านปจัจยัเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลลพัธ์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการในการตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการ และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงดาํเนินงาน
ครัง้ต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 1. การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ในครัง้น้ี มุ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปจัจยัเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการ และดา้นผลลพัธ ์ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นบรบิทประกอบดว้ยการประเมนิความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ
เสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 
ของโรง เรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์  และแผนปฏิบัติร าชการ  4 ปี  พ .ศ .  2552-2555 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ แผนปฏิบตัิงาน 4 ปี พ.ศ. 
2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ์ และแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
  1.2 ด้านปจัจยัเบื้องต้น ประกอบด้วยการประเมนิความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความเพยีงพอของสิง่ต่างๆ ดงัน้ี 
   1.2.1 วสัดุอุปกรณ์ 
   1.2.2 สถานที ่
   1.2.3 ระยะเวลา 
   1.2.4 คุณสมบตัขิองคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน  
  1.3  ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 
   1.3.1 การบรหิารโครงการ 
   1.3.2 การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
   1.3.3 การจดักจิกรรม  Walk Rally  
       1.4  ดา้นผลลพัธ ์ประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 
   1.4.1 ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์
   1.4.2 จาํนวนผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นการทาํ
โครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดวา่จะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ 
   1.4.3 ทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน 
   1.4.4 ความตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
   1.4.5 จาํนวนผูบ้รหิารและคร ูจากโรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้รว่มโครงการมกีารสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
 2. แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิครัง้น้ี ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ คณะกรรมการประสานงาน 
คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่าง ๆ คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอ
โครงงาน นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน และผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์ ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์พือ่ใหเ้ขา้ใจตรงกนั ไวด้งัน้ี 
 1.  โครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดบันานาชาติ หมายถึง 
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนของโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ์ นักเรียนจากนานาชาติ ได้แก่
ประเทศ สาธารณรฐัประชาชนจนี ญีปุ่น่ สาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐัอนิเดยี เนปาล อนิโดนีเซยี  
สาธารณรฐัมาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สาธารณรฐัสงิคโปร ์ สาธารณรฐัประชาชธปิไตยประชาชนลาว  
แคนาดา สหรฐัอเมรกิา คาซคัสถาน สหพนัธรฐัรสัเซยี สหราชอาณาจกัร และนกัเรยีนจากโรงเรยีน
เครอืข่าย ทัง้ที่ทําขอ้ตกลงความร่วมมอืและยงัไม่ได้ทําขอ้ตกลงได้นําเสนอผลงานของตนเองใน
รปูแบบของโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนจากการศกึษาคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง โดยอาศยั
วธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละทกัษะทางวทิยาศาสตรภ์ายใต้การแนะนํา ปรกึษา ดูแลของครูหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญในเรื่อง นัน้ ๆ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันักเรยีนดว้ยกนั ซึง่เป็นกจิกรรมที่
ทําใหน้ักเรยีนไดต้ระหนักถงึความสําคญัของกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเรยีนรูก้ระบวนการ
ประชุมในการนําเสนอผลงานทางวชิาการ รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
และในโครงการน้ียงัจดัใหม้กีจิกรรมทางดา้นวทิยาศาสตรอ์กีมากมาย ไดแ้ก่ การบรรยายพเิศษทาง
วทิยาศาสตร ์ กจิกรรม Science Show, Science Workshop, Robotic Show และกจิกรรม 
Science & Mathematics walk rally และกจิกรรมศกึษาดงูานทางดา้นศลิปวฒันธรรมไทย เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มงานไดเ้หน็ถงึความงดงามทางดา้นศลิปวฒันธรรมและวถิชีวีติความเป็นอยูข่องไทย 
 2. การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ระดบันานาชาติ  
หมายถงึ กระบวนการทีใ่ชใ้นการตดิตาม และตดัสนิใจเกี่ยวกบัผลการดําเนินการโครงการเสนอ
โครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ประกอบดว้ยการ
ประเมนิ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยันําเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ ์ดงัน้ี 
   2.1  ดา้นบรบิท (Context) หมายถงึ การตดิตาม ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
วตัถุประสงค์ของโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ กับแผน
ปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ และแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 
2552-2555 ของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 
2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ์ และแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร   
      2.2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ (Input) หมายถงึ การตดิตาม ตรวจสอบความเหมาะสม ความ
พร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการดําเนินงานเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ซึง่ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์  สถานทีใ่นการนําเสนอ ระยะเวลา และคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ดงัน้ี 
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   2.2.1 วสัดุอุปกรณ์ หมายถงึ สิง่ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์
ของนักเรยีน ไดแ้ก่ เอกสาร สื่อในการนําเสนอ คอมพวิเตอร ์ LDC Projector ในการศกึษาครัง้น้ี 
ผู้วจิยัได้ศึกษาเกี่ยวกบั ความเหมาะสม ความพร้อมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ โดยใช้
ขอ้มูลจากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน 
ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน   
   2.2.2 สถานที ่หมายถงึ หอ้งนําเสนอโครงงาน อาคาร สถานทีท่ีใ่ชจ้ดักจิกรรม ใน
การศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่กบั ความเหมาะสม ความพรอ้มและความเพยีงพอ ของสถานที่
ในการนําเสนอ โดยใชข้อ้มูลจากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการประเมนิ
การนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและคร ูทีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน   
   2.2.3 ระยะเวลา หมายถงึ ชว่งเวลาทีใ่ชใ้นการนําเสนอโครงงาน การรว่มกจิกรรม 
จํานวนวนัที่ใช้ในการจดังาน ในการศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจยัได้ศึกษาเกี่ยวกบั ความเหมาะสม ของ
ระยะเวลา โดยใชข้อ้มูลจากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการประเมนิการ
นําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและคร ูทีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน   
   2.2.4 คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงาน หมายถึง 
คุณลกัษณะของบุคคลที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในหวัขอ้โครงงานที่นําเสนอ ในการศกึษาครัง้น้ี 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบั ความสอดคลอ้งของสาขาวชิาทีจ่บการศกึษาของคณะกรรมการประเมนิกบั
หวัขอ้โครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  
  2.3 ดา้นกระบวนการ หมายถงึ การตดิตาม การตรวจสอบ ความเหมาะสมเกีย่วกบั
ขัน้ตอนต่างๆ ในการดาํเนินงาน หรอืวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นการดาํเนินโครงการ ซึง่ไดแ้ก่ การบรหิาร
โครงการ  การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์และการจดักจิกรรม  Walk Rally ดงัน้ี 
   2.3.1 การบรหิารโครงการ หมายถงึ กระบวนการบรหิารงานโครงการ เพื่อให้
โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค ์ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบั การวางแผน การเตรยีม
ความพร้อม และการดําเนินการบริหารโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากความคิดเห็นในการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม คณะกรรมการดําเนินงาน
ฝา่ยต่างๆ นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  และผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน 
   2.3.2 การจดักจิกรรมด้านวทิยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการจดักจิกรรมด้าน
วทิยาศาสตร ์ใหก้บันักเรยีนเขา้ร่วมงาน ไดแ้ก่ Science Show, Science Workshop, Robotic 
Show เพื่อใหโ้ครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกี่ยวกบั การ
วางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ใช้ข้อมูลจากความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามของ 
คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม นักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน และ
ผูบ้รหิารและคร ูทีเ่ขา้รว่มงาน  
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   2.3.3 การจดักจิกรรม Walk Rally หมายถงึ กระบวนการจดักจิกรรมฐานวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์ ใหก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วมงาน ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกี่ยวกบั การ
วางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมฐานวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ใช้ข้อมูลจากความคิดเห็นในการตอบ
แบบสอบถามของ คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม  นักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอ
โครงงาน  และผูบ้รหิารและคร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 
  2.4 ดา้นผลลพัธ์ หมายถงึ การตดิตาม ตรวจสอบ ความพงึพอใจ ทกัษะในการ
นําเสนอ ความตระหนักรู้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
ความสมัพนัธ์ของผูบ้รหิารและครูทีเ่ขา้ร่วมงาน จากการดําเนินงานของโครงการนําเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ดงัน้ี  
   2.4.1 ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์หมายถงึ
ระดบัความรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบทีม่ตี่อการจดังานนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ใน
กจิกรรมต่างๆ ซึง่เป็นส่วนประกอบของโครงการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การนําเสนอ
โครงงานภาคบรรยาย การนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอร ์การจดับรรยายพเิศษโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
การศกึษาดงูาน การจดักจิกรรม Science Show, Science Workshop, Robotic Show, Walk Rally 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์และภาพรวมต่างๆ ในการจดังาน ในการศกึษาครัง้น้ี ใชข้อ้มูล
ความพงึพอใจจากการตอบแบบสอบถามของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  และผูบ้รหิารและคร ู
ทีเ่ขา้รว่มงาน  
   2.4.2 จํานวนผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีน ทีม่กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นดา้นการทํา
โครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์  ในการศกึษาครัง้น้ี 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ จํานวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
แลกเปลีย่นเรยีนในดา้นการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใช้
ประโยชน์ โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่เข้าร่วมเสนอ
โครงงาน  และผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน  
   2.4.3 ทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนักเรยีน หมายถงึ ความสามารถ
ในการบรรยายขัน้ตอนการทําโครงงานวทิยาศาสตร ์การสะทอ้นความคดิเหน็ และการตอบคําถาม
ในการศกึษาครัง้น้ี ประเมนิทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย โดยใชข้อ้มลูความคดิเหน็จาก
การตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงาน ผู้บริหารและครูที่เข้า
รว่มงาน  
   2.4.4 ความตระหนักในการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ หมายถึง การเหน็ความสําคญั 
ความจาํเป็นและประโยชน์ของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ในการศกึษาครัง้น้ี ประเมนิความตระหนกัใน
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใชข้อ้มลูความคดิเหน็จากการตอบแบบสอบถามของนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
เสนอโครงงาน    
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   2.4.5 จํานวนผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการมีการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัโรงเรียนในต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ในการศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจยัได้ศึกษา
เกีย่วกบั การตดิต่อสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการของผูบ้รหิารและ
ครูที่เขา้ร่วมโครงการ  โดยใชข้อ้มูลความคดิเหน็จากการตอบแบบสํารวจของผูบ้รหิารและครูจาก
โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
   3. ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านการทําโครงงาน การเรยีนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการวจิยัน้ี
หมายถงึ ผูท้ีค่วามรู ้ความสามารถและมปีระสบการณ์ดา้นการทําโครงงาน และหรอืมปีระสบการณ์
ดา้นการสอนคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป และเป็นคณาจารยจ์ากภาควชิาฟิสกิส ์
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาตรแ์ละศนูยว์ทิยาศาสตรศ์กึษาของมหาวทิยาลยั 
 4. คณะกรรมการประสานงาน หมายถึง กลุ่มผูบ้รหิาร ซึ่งได้แก่ ผูอ้ํานวยการ                
รองผูอ้ํานวยการ หวัหน้าสาขาวชิา และหวัหน้าฝา่ย ในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ซึง่ใหค้ําปรกึษา
แนะนํากบัฝา่ยต่าง ๆ และตดิต่อประสานงานกบัฝา่ยต่าง ๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย 
 5.  คณะกรรมการฝ่ายจดักิจกรรม หมายถงึ ครวูชิาการ ใน 5 สาขาวชิา คอื สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสกิส์ สาขาวิชาชวีวิทยา สาขาวิชาเคม ีและสาขาวิชาคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลย ีในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  โดยดาํเนินการใหก้ารจดักจิกรรมในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ 
Walk Rally เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 6. คณะกรรมการดาํเนินงานฝ่ายต่างๆ  หมายถึง ครูวชิาการ ใน 9 สาขาวิชา คือ  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาพลานามัย สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ใน 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ  ฝ่าย
อํานวยการ ฝา่ยวเิทศสมัพนัธ์ ฝ่ายกจิการหอพกั ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ และฝา่ยวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยดําเนินการให้โครงการ
ดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 7. คณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงาน หมายถงึ ผูท้รงคุณวุฒทิีโ่รงเรยีนเชญิ
มาเป็นคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนทีม่ารว่มนําเสนอโครงงาน 
 8. นักเรียนท่ีเข้าร่วมเสนอโครงงาน หมายถงึ นกัเรยีนจากโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
โรงเรยีนในต่างประเทศ จํานวน 27 โรงเรยีน โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั จํานวน 12 โรงเรยีน 
โครงการสนบัสนุนการจดัตัง้หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน โดยการกํากบัดูแลของมหาวทิยาลยั 
(วมว.) และโรงเรยีนในโครงการพฒันาและส่งเสรมิผู้มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย(ีพสวท.) ทีร่ว่มนําเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์
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 9.  ผู้บริหารและครู ท่ีเข้าร่วมงาน หมายถึง ผูบ้รหิาร ครูจากโรงเรยีนในต่างประเทศ 
จาํนวน 27 โรงเรยีน โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั จาํนวน 12 โรงเรยีน โรงเรยีนในโครงการ วมว.
และโรงเรยีนในโครงการ พสวท. ทีโ่รงเรยีนไดท้าํหนงัสอืเชญิใหม้าร่วมเสนอผลงานทัง้ภายบรรยาย
และภาคโปสเตอร ์
 

กรอบการประเมิน 
 จากความมุง่หมายในการวจิยัทีก่าํหนดไว ้ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และ
รปูแบบการประเมนิ (Model) โครงการต่าง ๆ ทําใหผู้ว้จิยัไดใ้ชก้รอบการประเมนิในภาพรวมตาม
แบบซปิโมเดล (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam) ประเมนิโครงการเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรยีน ระดบันานาชาติ โรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ์ ในครัง้น้ี เน่ืองจากเป็น
รปูแบบการประเมนิทีท่ําใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมกระบวนการสาํคญัของการดําเนินโครงการทัง้ระบบ 
ประกอบดว้ย  ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบื้องต้น ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์ สรุปไดด้งั
ภาพประกอบ 1 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบการประเมนิ 
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การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ด้านบริบท ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลลพัธ ์

ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
ของโครงการกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี 
พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์  และแผนปฏบิตัิ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร  

ความเหมาะสม ความพรอ้มและ 
ความเพยีงพอ ของปจัจยัเบือ้งตน้ 
- วสัดุอุปกรณ์ 
- สถานที ่
- ระยะเวลา 
- คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ

ประเมนิการนําเสนอโครงงาน 

ความเหมาะสมของกจิกรรมดา้น 
- การบรหิารโครงการ 
- การจดักจิกรรมดา้น

วทิยาศาสตร ์
- การจดักจิกรรม  Walk 

Rally  

- ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอ
โครงงานวทิยาศาสตร ์

- จาํนวนผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน ทีม่กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นการทาํโครงงาน การ
จดัการเรยีนการสอนและคาดวา่จะนําความรูท้ี่
ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ 

- ทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของ
นกัเรยีน 

- ความตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
- จาํนวนผูบ้รหิาร และคร ูจากโรงเรยีนอื่นๆ ที่
เขา้รว่มโครงการมกีารสรา้งความสมัพนัธก์บั
โรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาประเมนิครัง้น้ีผูป้ระเมนิไดนํ้าเอาแนวความคดิทฤษฎต่ีาง ๆ และผลการวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพือ่เป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1.  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิโครงการ 
      1.1 ความหมายโครงการ 
     1.2 ลกัษณะงานของโครงการ 
       1.3 ความหมายของการประเมนิ 
     1.4 ความหมายของการประเมนิโครงการ 
       1.5 ประโยชน์ของการประเมนิโครงการ 
       1.6 ประเภทและรปูแบบการประเมนิโครงการ 
       1.7 ปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาในการประเมนิผลโครงการ  
       1.8 รปูแบบการประเมนิซปิป์ (CIPP Model)  
 2.  โครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิล 
วทิยานุสรณ์ 
 3.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 
 1.1 ความหมายโครงการ 
 คาํว่า “ โครงการ ” ในภาษาไทยน้ีจะตรงกบักบัคาํว่า “ Program ” และ “ Project ” ในภาษาองักฤษ
ซึง่สว่นใหญ่จะใชท้ดแทนกนัอยูเ่สมอ ๆ และมผีูใ้หค้วามหมายทีจ่ะยกเป็นตวัอยา่งพอสงัเขป ดงัน้ี 
 ประสทิธิ ์ ตงยิง่ศริ ิ (2538: 15) ใหค้วามหมายโครงการว่า หมายถงึ กจิกรรมหรอืงานที่
เกีย่วกบัการใชท้รพัยากรเพื่อหวงัผลประโยชน์ตอบแทน กจิกรรมหรอืงานดงักล่าวจะตอ้งเป็นหน่วย
อสิระหน่วยหน่ึงทีส่ามารถทาํการวเิคราะห ์วางแผนและนําไปปฏบิตั ิพรอ้มทัง้ มลีกัษณะแจง้ชดัถงึ
จุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุ เมือ่วตัถุประสงคท์ีมุ่ง่หวงัไวไ้ดส้าํเรจ็เสรจ็สิน้ลง 
 รตันะ บวัสนธ ์ (2540: 4) ใหค้วามหมายโครงการว่า หมายถงึ สว่นยอ่ยหน่ึงของแผนงาน
ซึง่ประกอบดว้ย กจิกรรม ทรพัยากรในการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องโครงการนัน้ 
 สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์(2541: 1) ใหค้วามหมายโครงการว่า หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัทาํขึน้
ดว้ยวตัถุประสงคบ์างประการ ทัง้น้ีผูจ้ดัทําโครงการมุ่งหวงัว่าเมื่อจดัทํากจิกรรมต่าง ๆ ตาม
หลกัเกณฑห์รอืขัน้ตอนต่าง ๆ ทีก่ําหนดไวแ้ลว้จะบรรลุวตัถุประสงคบ์างประการหรอืหลายประการ
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ทีต่ัง้ไว ้กจิกรรมอยา่งเดยีวกนัหากมหีลกัเกณฑห์รอืขัน้ตอนหรอืกระบวนการทีด่าํเนินการแตกต่างกนั 
จะไดผ้ลลพัธไ์มเ่หมอืนกนั 
 สมคดิ พรมจุย้ (2544: 36) ใหค้วามหมายโครงการว่า หมายถงึ กลุ่มของกจิกรรมทีม่ี
ความสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนัมคีวามเป็นเอกเทศ และแต่ละกจิกรรมจะมเีป้าหมายอนัเดยีวกนั มี
ลกัษณะทีเ่ด่นชดั มกีารกําหนดเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สุดโครงการ และมกัจะเป็นงานพเิศษทีต่่าง
ไปจากงานประจาํ 
 ทวปี ศริริศัม ี (2544: 31) ใหค้วามหมายโครงการว่า หมายถงึ กลุ่มของกจิกรรมทีม่ี
ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัในแผนงานเดยีวกนั โดยมเีวลาเริม่ตน้และสิน้สุดทีช่ดัเจน และเป็นงาน
พเิศษ หรอืต่างไปจากงานประจาํ (Routine) โครงการจะประกอบดว้ยงาน (Task) และกจิกรรม 
(Activity) 
 สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2544: 115) ใหค้วามหมายโครงการว่า หมายถงึ แผนยอ่ยซึง่เป็น
สว่นหน่ึงของแผนงาน หรอืเป็นกลุ่มของกจิกรรมทีจ่ะดาํเนินการในระยะเวลาทีก่ําหนด เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องแผนงานทีไ่ดร้ะบุไว ้
 ศุภชยั ยาวะประภาษ (2547: 380) ใหค้วามหมายโครงการว่า หมายถงึ กจิกรรมพืน้ฐานที่
กําหนดขึน้เพื่อนําเอาวตัถุประสงค์ของหน่วยงานหรอืองค์การไปปฏบิตัใิหส้ําเรจ็ลุล่วง ภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนดไวแ้น่นอน 
 ผูป้ระเมนิสรุปว่าโครงการ หมายถงึ งานทีเ่ป็นสว่นยอ่ยสว่นหน่ึงของแผนงานทีไ่ดก้ําหนด
ไวซ้ึง่จะประกอบไปดว้ย กจิกรรม งบประมาณและทรพัยากรในการดาํเนินงาน และมรีะยะเวลาของ
การดาํเนินงาน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์องโครงการนัน้ ๆ 
 1.2 ลกัษณะงานของโครงการ 
 การดาํเนินงานเกีย่วกบัโครงการอยา่งน้อยทีสุ่ดจะประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ ต่อเน่ืองกนั 
ไดแ้ก่ การกําหนดออกแบบโครงการ (Program Design) การดาํเนินงานตามโครงการหรอืการนํา
โครงการไปใช ้(Program Implementation) และการประเมนิผลโครงการ (Program Evaluation) ซึง่
แสดงไดต้ามภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
     
    ภาพประกอบ 2 แผนภมูแิสดงลกัษณะงานของโครงการ 
 

ทีม่า: รตันะ บวัสนธ.์ (2540). การประเมนิผลโครงการ การวจิยัเชงิประเมนิ. หน้า 1. 
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 จากภาพประกอบ 1 แสดงใหเ้หน็ว่า งานโครงการนัน้ จะตอ้งเริม่ตน้ทีก่ารออกแบบหรอื
การจดัทําโครงการเสยีก่อน หลงัจากนัน้ จงึนําโครงการทีอ่อกแบบไวไ้ปดาํเนินการใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
(Target Group) และเมื่อมกีารดาํเนินการใชโ้ครงการกจ็ะตอ้งทาํการประเมนิผลโครงการ ซึง่อาจจะ
ประเมนิส่วนใดสว่นหน่ึงของโครงการกไ็ด ้ ทัง้น้ีเพื่อนําผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปปรบัปรุงโครงการ
เสยีใหม่หรอื ออกแบบโครงการขึน้ใหม่ตามจุดบกพร่องที่พบจากผลการประเมนิ แล้วดําเนิน
โครงการตามทีไ่ดป้รบัปรุงใหม่ พรอ้มทัง้ทําการประเมนิผลโครงการอกีเช่นเดยีวกนั เป็นอย่างน้ี
เรื่อยไปจนกว่าผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิบ่งบอกใหรู้ว้่าบรรลุตามวตัถุประสงค ์ หรอืมปีระสทิธผิล 
(Effectiveness) และมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) จงึหยุดหรอืจบสิน้งานโครงการ (รตันะ บวัสนธ.์ 
2540: 1) 
 
 1.3 ความหมายของการประเมิน 
 สเตก็ (รตันะ บวัสนธ.์ 2540: 103; อา้งองิจาก Stake. 1967) ใหค้วามหมายของการประเมนิ
ว่า หมายถงึ การบรรยายและตดัสนิคุณค่าโปรแกรมการศกึษากําหนดออกแบบโครงการ(Program 
Design) 
 ไทเลอร ์(เยาวด ีรางชยักุล วบิูลยศ์ร.ี 2544: 31 – 32; อา้งองิจาก Tyler. 1936) ใหค้วามหมาย
วา่ การประเมนิ หมายถงึ การเปรยีบเทยีบสิง่ทีผู่เ้รยีนสามารถกระทาํไดจ้รงิหลงัจากทีไ่ดจ้ดัการเรยีน
การสอนแลว้กบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ซึง่ไดก้าํหนดขึน้ไวก่้อนทีจ่ะจดัการเรยีนการสอนนัน้ๆ 
 ซชัแมน (Brack; & Mass. 1990: 1; Citing Suchman. 1967) นิยามว่า การประเมนิ คอื 
การตดัสนิผลลพัธอ์นัเกดิจากกจิกรรมบางอยา่งทีมุ่ง่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีม่คีุณค่าบางประการสตฟัเฟิลบมี 
(Brack; & Mass. 1990: 1; Citing Stufflebeam. 1971) กล่าวว่า การประเมนิเป็นกระบวนการใน
การกําหนดการจดัหา และการเสนอสารสนเทศทีม่ปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกดาํเนินงาน
ทีเ่หมาะสม 
 อลัคนิ (UNESCO. 1999: 48; Citing Alkin. 1975) ระบุว่าการประเมนิเป็นกระบวนการ
กําหนดขอบเขตการตดัสนิใจ การเลอืกสารสนเทศทีเ่หมาะสม การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์
สารสนเทศทีม่ปีระโยชน์ต่อผูม้อีาํนาจในการตดัสนิใจในการเลอืกแนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ 
 เยาวด ีรางชยักุลวบิูลยศ์ร ี(2544: 91) กล่าวว่า “การประเมนิ” หมายถงึ ขบวนการตคีวามหมาย 
(Interpretation) และตดัสนิคุณค่า (Value Judgment) จากสิง่ทีว่ดัไดจ้ากการวดัผล การประเมนิผล
ตอ้งอาศยัวธิกีารทีม่รีะบบแบบแผน ในการรวบรวมขอ้มลู ตลอดจนเหตุผลประกอบ การพจิารณา
ตดัสนิว่ากจิกรรมการศกึษานัน้ ดหีรอืเลวอยา่งไร เหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสมประการใด ทวปี ศริริศัม ี
(2544: 114) ไดก้ล่าวว่า “การประเมนิ” หมายถงึ กระบวนการในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการ
กําหนดคุณค่าของสิง่ใด ๆ เพื่อนําไปสูก่ารตดัสนิใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซึง่ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ
ระเบยีบและมหีลกัเกณฑท์ีส่มเหตุสมผลและเชื่อถอืได ้
 



 14 

 สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2544: 153) ใหค้วามหมายของการประเมนิไวว้่า เป็นกระบวนการ
ใหไ้ดม้าซึง่สารสนเทศเกี่ยวกบัความกา้วหน้าของโครงการและความสําเรจ็ของโครงการ อนัเป็น
เครื่องบ่งชีถ้งึคุณค่าของโครงการ กล่าวคอื เป็นเครื่องแสดงว่าโครงการไดด้าํเนินไปแลว้ไดผ้ลตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการมากน้อยเพยีงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะดาํเนินการอยา่งไร ซึง่เป็นการ
พจิารณาคุณค่าโดยใชผ้ลงานในอดตีและพจิารณาถงึศกัยภาพและทางเลอืกในการ ดําเนินงานใน
อนาคตต่อไปดว้ย 
 ผูป้ระเมนิสรุปไดว้่า การประเมนิ หมายถงึ กระบวนการในการตคีวามหรอืการรวบรวม
ขอ้มลูของโครงการ เพื่อใหท้ราบผลว่าเป็นเช่นใดแลว้จงึตดัสนิใจว่าควรจะดาํเนินการอยา่งไรต่อไป
ในโครงการนัน้ ๆ 
 
 1.4 ความหมายของการประเมินโครงการ 
 มนีกัการศกึษา นกัประเมนิ หลายทา่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของ
การประเมนิโครงการไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
 สครพิเวน (Cronbach. 1980: 102 – 103; Citing Scriven. 1967) ใหค้วามหมายว่าหมายถงึ 
การตรวจสอบ หรอืการสอบวดัอย่างเป็นระบบของสิง่ทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากโครงการ เพื่อทีจ่ะ
รวบรวมสิง่ทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบน้ีนําไปปรบัปรงุโครงการ 
 เวริธ์เธน็ และแซนเดอร ์ (UNESCO. 1999: 1; Citing Worthen; & Sander. 1973) ทีใ่ห้
ความหมายการประเมนิโครงการ (program evaluation) หมายถงึ กระบวนการของการกําหนด
คุณค่าของสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึ่งประกอบดว้ยวธิกีารหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสนิคุณค่าของโครงการ 
(program) ผลผลติ (product) วธิกีาร (procedure) จุดมุง่หมาย (objective) และประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากโครงการซึง่เป็นความหมายทีเ่น้นในเรือ่งการตดัสนิคุณคา่ของโครงการโดยเฉพาะ 
 สตฟัเฟิลบมี และซงิคฟิ์วด ์(Stufflebeam; & Shinkfield. 1990: 159) กล่าวว่า การประเมนิ
โครงการเป็นกระบวนการบรรยาย เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัเป้าหมาย การวางแผนการดาํเนินการ
และผลกระทบ เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื และเพื่อสง่เสรมิให้
เกดิความเขา้ใจในสถานการณ์ของโครงการ 
 สเตก็ (ศริชิยั กาญจนวาส.ี 2537: 17; อา้งองิจาก Stake. 1976) กล่าวว่า การประเมนิโครงการ 
หมายถงึ การบรรยายสิง่ทีมุ่่งประเมนิอย่างสมบูรณ์ โดยจะตอ้งบรรยายความสมัพนัธ์และความ
สอดคลอ้งของสิง่ทีค่าดหวงั สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิและมาตรฐานใหค้รอบคลุม เพื่อจะไดต้อบสนองความ
ตอ้งการสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของผูท้ีใ่ชผ้ลการประเมนิหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ
หลาย ๆ ฝา่ย 
 ไพศาล หวงัพานิช (2533: 25) ใหค้วามหมายของการประเมนิโครงการว่า เป็นกระบวนการใน
การกําหนดคุณค่าของโครงการ เพื่อการนําไปสูก่ารตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการนัน้ๆ ว่าดมีปีระสทิธภิาพ
ไดผ้ลเพยีงใด 
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 นิศา ชโูต (2536: 9) ไดใ้หค้วามหมายการประเมนิโครงการว่า “เป็นกจิกรรมการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหค์วามหมายขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัความตอ้งการ การหาแนวทางวธิกีาร
ปรบัปรุงวธิกีารจดัการเกีย่วกบัโครงการ และหาผลทีแ่น่ใจว่าเกดิจากโครงการ เพื่อเป็นการเพิม่
คุณภาพและประสทิธภิาพของโครงการใหด้ยีิง่ขึน้” 
 รตันะ บวัสนธ ์(2540: 9) ไดใ้หค้วามหมายการประเมนิโครงการว่า หมายถงึกระบวนการ
รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการเพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้ เทยีบกบัเกณฑ ์แลว้ตดัสนิใจให ้คุณค่าต่อ
ขอ้มลูหรอืโครงการดงักล่าว 
 สุขแกว้ คาํสอน (2540: 57) กล่าวว่า การประเมนิโครงการว่า เป็นกระบวนการรวบรวม
ขอ้สนเทศเกี่ยวกบัโครงการใดโครงการหน่ึง โดยมกีารรวบรวมขอ้มูลและวธิกีารศกึษาอย่างเป็น
ระบบระเบยีบ เพือ่เปรยีบเทยีบการปฏบิตังิานกบัเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
 สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2540: 117) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิโครงการไวว้่า การ
ประเมนิโครงการเป็นกระบวนการทีก่่อใหเ้กดิสารนิเทศในการปรบัปรุงโครงการและสารนิเทศในการ
ตดัสนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
 เสนาะ กลิน่งาม (2542: 195) กล่าวว่า การประเมนิโครงการ หมายถงึ การตรวจสอบและ
วดัสิง่ทีแ่ผนไดก้าํหนดไวใ้นขัน้ของการวางแผน และเมือ่นําแผนไปดาํเนินการแลว้ สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง
และเกดิขึน้นัน้ เป็นไปตามทีก่ําหนดและคาดหมายไวเ้พยีงใด โดยนําเอาผลทีว่ดัไดม้าพจิารณา
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัแผนทีก่ําหนดไว ้จงึจะทาํใหรู้ไ้ดว้่าสิง่ทีแ่ผนตอ้งการกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงินัน้ 
ตรงกนัหรอืแตกต่างกนัเพยีงใด ดว้ยเหตุอะไรบา้ง เป็นเหตุผลจากปจัจยัภายนอกหรอืภายในของ
แผนอะไร 
 ประชุม รอดประเสรฐิ (2547: 74) ใหค้วามหมายของการประเมนิโครงการว่า หมายถงึ
กระบวนการในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูของการดาํเนินโครงการ และพจิารณาบ่งชี้
ใหท้ราบถงึจุดเด่นหรอืจุดดอ้ยของโครงการนัน้ อย่างมรีะบบ แลว้ตดัสนิใจว่าจะปรบัปรุงแกไ้ข
โครงการนัน้ เพือ่ดาํเนินงานต่อไปหรอืจะยตุกิารดาํเนินงานโครงการนัน้ 
 สาํหรบัความหมายต่าง ๆ นัน้ จะเหน็ไดว้่าแนวคดิของไทเลอร ์ทาํใหเ้กดิความหมายของ
การประเมนิว่า หมายถงึ กระบวนการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง “ผลทีไ่ดก้บัวตัถุประสงคท์ี่
กาํหนดไว”้ สว่นในความหมายของ ครอนบาค (Cronbach. 1963: Alkin. 1969) และสตฟัเฟิลบมีกบั
คณะ (Stufflebeam; Other. 1971) มคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัวา่การประเมนิ หมายถงึ กระบวนการ
ระบุและเสนอสารนิเทศ เพื่อช่วยในการตดัสนิใจ และการใหค้วามหมายการประเมนิทีห่มายถงึ การ
บรรยายอยา่งลุ่มลกึ เกดิจากแนวคดิของ สเตก็ (Stake. 1967, 1975, 1978, Stake; & Faseley. 
1978) ซึง่เน้นกจิกรรมการประเมนิที ่ “การบรรยายอยา่งลุ่มลกึ” เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศทีส่นองความ
ตอ้งการและความสนใจของผูใ้ช ้สว่นการตดัสนิคุณคา่ใหข้ึน้อยูก่บั ดุลยพนิิจของผูใ้ชส้ารสนเทศเป็น
สาํคญั อกีทัง้ความหมายของการประเมนิทีห่มายถงึ การตดัสนิคุณค่าของสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ กเ็กดิจาก
แนวคดิของสครฟีเวน (Scriven. 1957, 1974, 1976) และปจัจุบนัน้ีความหมายการประเมนิ ดงักล่าวเป็น
ทีย่อมรบักนัอยา่งกวา้งขวาง การประเมนิตามนยัความหมายน้ี ไดนํ้าไปใชโ้ดยมรีปูแบบแตกต่างกนั 
เช่น การตดัสนิคุณค่าโดยผูเ้ชีย่วชาญ (Professional Judgement) และการตดัสนิคุณค่าตาม
มาตรฐานวชิาชพี(Professional Review) เป็นตน้ 



 16 

 จากความหมายการประเมนิโครงการดงักล่าวขา้งตน้ ผูป้ระเมนิสรุปความหมายไดว้่า การ
ประเมนิโครงการ หมายถงึ กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการแลว้นํามา
ประมวลวเิคราะหผ์ล และนําผลลพัธท์ีไ่ดม้าเป็นแนวทางประกอบในการตดัสนิใจปรบัปรุงโครงการ
หรอืควรจะดาํเนินงานต่อไปหรอืไมอ่ยา่งไร 
 
 1.5 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 แอนเดอรส์นั และบอล (รตันะ บวัสนธ.์ 2540: 18-19; อา้งองิจาก Anderson; & Ball. 
1978: 14 – 35) ไดอ้ธบิายบทบาทและประโยชน์ของการประเมนิโครงการในดา้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
ไว ้6 ประการ คอื 
 1.  เพื่อช่วยในการตดัสนิใจนําโครงการไปใช ้ ซึง่ไดแ้ก่ การประเมนิว่า โครงการทีจ่ดัทาํ
ขึน้นัน้มคีวามจําเป็นมากน้อย หรอืมคีวามสมเหตุสมผลหรอืไม่ มคีวามเป็นไปไดห้รอืคุม้ค่ากบั
เงนิทุนค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เพยีงไร โครงการเป็นทีต่อ้งการสาํหรบักลุ่มเป้ าหมายหรอืจะไดร้บัการ
สนบัสนุนแค่ไหนรวมทัง้ขนาดและขอบเขตการนําโครงการไปใชก้วา้ง หรอืแคบ เป็นตน้ ขอ้มลูจาก
การประเมนิเหล่าน้ี จะช่วยในการนํามาประมวลสรุปตดัสนิใจ สาํหรบัผูบ้รหิารหรอืแหล่งทุนทีจ่ะ
ตดัสนิใจอนุมตักิารนํา โครงการดงักล่าวไปดาํเนินการใชต่้อไป 
 2.  เพื่อช่วยในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการดาํเนินโครงการโดยต่อเน่ืองต่อไป หรอืการขยาย
โครงการและการรบัรองโครงการ ซึง่ไดแ้ก่ การประเมนิภายหลงัจากโครงการไดด้าํเนินการเสรจ็สิน้
ไปแลว้ (ตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว)้ เป็นการประเมนิเพื่อจะรูว้่า โครงการดงักล่าวยงัมคีวาม
จาํเป็นตอ้งจดัใหม้อียู่อกีต่อไปหรอืไม ่ ผลทีไ่ดจ้ากการดําเนินโครงการไดร้บัผลตอบแทนคุม้ค่ากบั
ทุนทีส่ญูเสยีไปมากน้อยเพยีงใด และโครงการทีด่ําเนินการไปนัน้ ก่อใหเ้กดิผลขา้งเคยีง (Side 
Effects) ทัง้ทางบวกและทางลบหรอืไม ่
 3.  เพื่อช่วยในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการปรบัปรุงโครงการ ซึ่งเป็นการประเมนิเมื่อ
โครงการไดม้กีารนําไปดาํเนินการใชร้ะยะหน่ึง หรอืเป็นการประเมนิในช่วงการดาํเนินโครงการ ทัง้น้ี
โดยทาํการประเมนิ เพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุสว่นต่าง ๆ ของโครงการอนัไดแ้ก่ 
  3.1  วตัถุประสงคข์องโครงการ เพือ่ทีจ่ะรูว้า่ วตัถุประสงคข์องโครงการทีก่ําหนดไวน้ัน้ 
เมื่อมกีารดาํเนินโครงการไปชัว่ขณะหน่ึง มคีวามเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายหรอืไม ่ หรอืไดร้บัการ
ยอมรบัสนบัสนุนรว่มมอืจากกลุ่มเป้าหมายในการดาํเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุถงึ วตัถุประสงคม์ากน้อย
เพยีงใด 
      3.2  เน้ือหาของโครงการ เป็นการพจิารณาว่า เน้ือหาสาระหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ที่
กาํหนดไวใ้นโครงการมคีวามครอบคลุมเกีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการหรอืไม ่ลาํดบัขัน้ตอน
ของกจิกรรมเป็นไปตามลาํดบัทีจ่ะเอือ้ต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการเพยีงไร นอกจากนัน้ ก็
ยงัพจิารณาอกีว่า เน้ือหาสาระของโครงการดงักล่าวมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัภูมหิลงั หรอืพืน้เพ
เดมิของกลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิารจากโครงการมากน้อยเพยีงใด 
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  3.3  วธิกีารดําเนินโครงการ โดยพจิารณาว่า โครงการทีก่ําลงัดาํเนินการอยู่นัน้ มี
กลุ่มเป้าหมายรว่มโครงการเป็นจาํนวนเทา่ไร ครบหรอืไมค่รบตามทีก่ําหนดไว ้โครงการมผีูร้ว่มงาน
เพยีงพอหรอืไมเ่ท่าไร โครงการมกีารดาํเนินงาน หรอืดาํเนินกจิกรรมเป็นอยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย          
ผูร้ว่มโครงการไดร้บัการเสรมิแรง หรอืการสรา้งแรงจงูใจอยา่งไรทาํนองน้ี เป็นตน้ 
  3.4  สภาวะแวดลอ้มของโครงการ หมายถงึ การพจิารณาเกี่ยวกบันโยบายทาง
การเมอืงหรอืทางการบรหิารของผูบ้รหิารที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินโครงการว่า ใหก้าร
สนบัสนุนการดาํเนินโครงการหรอืไม ่ อยา่งไร สมัพนัธภาพระหว่างผูร้ว่มงานในโครงการมลีกัษณะ
เช่นไรขดัแยง้กนัหรอืไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการทีจ่ะดาํเนินการต่อไปเพยีงใด ทรพัยากรสนบัสนุนอื่นๆ 
ทีจ่ําเป็นต่อการดําเนินโครงการมเีพยีงพอมากน้อยเพยีงใด ตลอดกระทัง่การยอมรบัหรอืใหก้าร
สนบัสนุนและการต่อตา้นของสาธารณะทีม่ต่ีอโครงการเป็นไปในทศิทางใด เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 4.  เพื่อทีจ่ะไดร้บัขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการใหค้วามสนบัสนุนโครงการจากแหล่งต่าง ๆ ซึง่
ไดแ้ก่ การพจิารณาความสนบัสนุนโครงการสาธารณชน การเมอืง แหล่งเงนิทุน รวมทัง้ นกัวชิาชพีอื่น ๆ 
โดยตอ้งการรูว้า่ แหล่งดงักล่าวน้ีมแีหล่งใดบา้งใหก้ารสนบัสนุนโครงการอยา่งแทจ้รงิ เมื่อมกีารดาํเนิน
โครงการอยูใ่นขณะนัน้ 
 5.  เพือ่ทีจ่ะไดร้บัขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการขดัขวางต่อตา้นโครงการจากแหล่งต่าง ๆ ในทาง
ตรงกนัขา้มกบัวตัถุประสงคข์องการประเมนิโครงการในขอ้ทีส่ ี ่นอกจากเราจะตอ้งการรูถ้งึแหล่งทีใ่ห้
การสนบัสนุนโครงการแลว้ ในการดาํเนินโครงการใด ๆ กต็าม บางครัง้โครงการ ดงักล่าวนัน้ กจ็ะ
ไดร้บัการขดัขวางต่อตา้น ทาํใหก้ารดาํเนินโครงการไมอ่าจเป็นไปไดโ้ดยสะดวก และวตัถุประสงค์
ของโครงการทีก่ําหนดไวอ้าจจะไมไ่ดร้บัการตอบสนอง ดงันัน้ การรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ 
เพือ่พจิารณาวา่แหล่งใดบา้งทีข่ดัขวางโครงการจงึเป็นสิง่จาํเป็น ทัง้น้ีเพื่อจะไดห้าทางแกไ้ขปรบัปรุง
ใหด้าํเนินโครงการใหม้คีวามเป็นไปไดโ้ดยสะดวกต่อไป 
 6.  เพือ่ชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจในกระบวนการพืน้ฐานต่าง ๆ ซึง่หมายถงึ การไดร้บัความรู้
ความเขา้ใจในพืน้ฐานอื่นทีน่อกเหนือจากความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการทีท่าํการประเมนิ แต่
ทว่ามผีลต่อโครงการ ไดแ้ก่ พืน้ฐานดา้นการศกึษา ดา้นจติวทิยา ดา้นสงัคมวทิยา และดา้นเศรษฐกจิ 
เป็นตน้ 
 สมคดิ พรมจุย้ (2542: 30) ไดส้รปุประโยชน์ของการประเมนิโครงการไวด้งัน้ี 
 1.  ช่วยใหข้อ้มลูและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนําไปใชใ้นการตดัสนิใจเกีย่วกบัการวางแผน
โครงการ ตรวจสอบความพรอ้มของทรพัยากรต่าง ๆ ทีจ่ําเป็นในการดาํเนินโครงการตลอดจน
ตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดักจิกรรมต่าง ๆ 
 2.  ชว่ยทาํใหก้ารกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมคีวามชดัเจน 
 3.  ช่วยในการจดัหาขอ้มูลเกี่ยวกบัความกา้วหน้า ปญัหาและอุปสรรคของการดําเนิน
โครงการ 
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 4.  ช่วยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความสาํเรจ็ และความลม้เหลวของโครงการเพื่อนําไปใชใ้นการ
ตดัสนิใจและวนิิจฉัยว่าจะดําเนินโครงการในช่วงต่อไปหรอืไม่ จะยกเลกิหรอืขยายการดําเนิน
โครงการต่อไป 
 5.  ชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูทีบ่่งบอกถงึประสทิธภิาพของการดาํเนินโครงการวา่เป็นอยา่งไร 
 6.  เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏบิตัโิครงการ เพราะการประเมนิโครงการดว้ยตนเอง จะทําให้
ผูป้ฏบิตังิานไดท้ราบผลการดาํเนินงาน จุดเด่น จุดดอ้ย และนําขอ้มลูไปใชใ้นการปรบัปรุง และ
พฒันาโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
 1.6 ประเภทและรปูแบบการประเมินโครงการ 
 การประเมนิโครงการ สามารถจดัแบ่งไดห้ลายแบบมผีูแ้บ่งประเภทของการประเมนิไว้
มากมายในลกัษณะต่าง ๆ กนั ซึง่ขึน้ อยูก่บัโครงการนัน้ ๆ ผูว้จิยัไดร้วบรวมการแบ่งประเภทของ
การประเมนิทีนิ่ยมใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิโครงการจากนกัประเมนิ นกัวชิาการ นกัการศกึษา 
และนกับรหิาร พอสรปุไดด้งัน้ี คอื 
 ฟิงค ์และคอสคอฟ (รตันะ บวัสนธ.์ 2540: 207-208; อา้งองิจาก Fink; & Koscoff. 1978: 
4) ไดแ้บ่งประเภทของการประเมนิผลโครงการไว ้2 ประเภท คอื 
 1.  การประเมนิผลยอ่ย (Formative Evaluation) เป็นการประเมนิทีก่ระทาํระหว่างดาํเนิน
โครงการ โดยมกีารตรวจสอบและเกบ็ขอ้มลูเป็นระยะ ๆ ตลอดโครงการ ทัง้น้ีมเีป้าหมายเพื่อ
ปรบัปรงุโครงการทีก่าํลงัดาํเนินการอยู ่
 2.  การประเมนิผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมนิเมื่อการดาํเนินโครงการ
สิน้สดุลงแลว้ มเีป้าหมายเพือ่ตรวจสอบผลทีเ่กดิจากโครงการวา่ บรรลุตามจุดมุง่หมายของโครงการ
เพยีงใด หรอืเกดิผลกระทบใดบา้ง 
 โปลา (UNESCO. 1999: 49 – 55; Citing Bhola. 1990) ไดแ้บ่งประเภทของการประเมนิ
ไว ้3 ประเภท คอื 
 1.  การประเมนิภายในและการประเมนิภายนอก (Internal and External Evaluation) 
การประเมนิภายในเน้นใหค้ณะผูด้าํเนินโครงการเป็นผูป้ระเมนิ สว่นการประเมนิภายนอกเน้นใหผู้้
ประเมนิซึ่งไม่ไดอ้ยู่ในโครงการเป็นผูป้ระเมนิ เพื่อสรา้งความมัน่ใจเกี่ยวกบัความเป็นวตัถุวสิยั 
(Objectivity) ในกระบวนการประเมนิ 
 2.  การประเมนิระหว่างดาํเนินโครงการและการประเมนิหลงัสิน้สุดโครงการ (Formative 
and Summative Evaluation) เป็นการประเมนิองคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อปรบัปรุงการดาํเนินงานของ
โครงการ ซึง่เป็นการประเมนิระหว่างดาํเนินการ สว่นการประเมนิทีมุ่่งผลรวบยอด เรยีกว่า การ
ประเมนิหลงัสิน้สุดโครงการ เพื่อตรวจสอบว่า วตัถุประสงคบ์รรลุผลหรอืไม่ และโครงการมี
ผลกระทบอยา่งไรบา้ง มปีระสทิธผิลคุม้คา่หรอืไม ่เพือ่นําผลเหล่าน้ีไปใชใ้นการตดัสนิใจ วางแผนว่า
จะจดัโครงการอยา่งไรต่อไป 
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 3.  การประเมนิตามหน่วยการวเิคราะห ์ (Evaluation based on the units of analysis) 
เชน่ การประเมนิผูเ้รยีน การประเมนิโครงการ การประเมนิผลของกลุ่ม และการประเมนิผลกระทบที่
มต่ีอชุมชน เป็นตน้ 
 สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2540: 34-41) แบ่งประเภทของการประเมนิโครงการนัน้ ไดแ้บ่งไว ้
3 ประเภท คอื 
 1.  การประเมนิเชงิสาํรวจ เป็นการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาํรวจสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยใน
การประเมนิ เช่น การวเิคราะหต์วัโครงการ เพื่อประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างจุดมุ่งหมายของ
โครงการกบักจิกรรมในโครงการ 
 2.  การประเมนิเชงิทดลอง เป็นการประเมนิโดยอาศยัแบบแผนของการวจิยัเชงิทดลองมา
ประยกุตใ์ช ้การประเมนิดว้ยวธิน้ีีทาํใหผ้ลการประเมนิทีไ่ดเ้น้นที ่“ผล” มากเกนิไปผลการประเมนิจงึ
มผีลกระทบต่อการปรบัปรงุกจิกรรมการดาํเนินโครงการต่าง ๆ น้อย 
 3.  การประเมนิตามรูปแบบของการประเมนิ เป็นการประเมนิที่อาศยัความรูท้ีไ่ดจ้าก
รปูแบบของการประเมนิเป็นกรอบแนวทางว่า การประเมนิจะเกีย่วขอ้งกบัอะไรบา้ง ผูป้ระเมนิตอ้ง
ทาํ อะไรบา้ง และผูป้ระเมนิจะตอ้งทาํอะไรก่อนหลงั อยา่งไรกด็ใีนการเลอืกใชแ้บบหรอืรปูแบบใน
การประเมนิจะตอ้งเลอืกใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นหรอืความตอ้งการของการใชผ้ลการประเมนิ 
 ซชัแมน (อนนัต ์เกตุวงศ.์ 2539: 329 – 330; อา้งองิจาก Suchman. 1967) ไดแ้บ่งประเภท
ของการประเมนิไว ้5 กลุ่ม คอื 
 1.  การประเมนิความพยายาม (Effort) เป็นการประเมนิความพยายามทีจ่ะทาํกจิกรรม ว่า
จะทําอะไร ทําอย่างไร มกีารใชท้รพัยากรและพลงังานมากน้อยเพยีงใด ทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพ 
 2.  การประเมนิการปฏบิตังิาน (Performance) เป็นการประเมนิผลของความพยายาม
กระทาํการต่าง ๆ วา่ เมือ่ทาํเสรจ็แลว้ไดผ้ลมากน้อยอยา่งไร 
 3.  การประเมนิความพอเพยีงของการปฏบิตังิาน (Adequacy of Performance) เป็นการ
วดัความมากน้อยของการปฏบิตัวิ่า มปีระสทิธผิลพอเพยีงกบัทีก่ําหนดไวต้ามต้องการเพยีงใด
ครอบคลุมและเพยีงพอสาํหรบัผูร้บับรกิารหรอืไม ่
 4.  การประเมนิประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการวดัค่าใช้จ่าย หรอืทรพัยากรเพื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลงาน โดยทัว่ไปจะวดัออกมาในลกัษณะของคา่ใชจ้า่ยต่อหน่วยการผลติ 
 5.  การประเมนิกระบวนการ (Process) เป็นการวเิคราะหก์ารปฏบิตังิานตามแผนตัง้แต่
เริม่โครงการไปจนสิน้สุดโครงการว่า มกีารใชว้ธิกีารเพื่อปฏบิตังิานถูกต้องหรอืไม่ เป็นวธิทีี่
เหมาะสมเพยีงใด และใชไ้ดผ้ลมากน้อยเพยีงใด 
 สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์ (2531: 45-47) ไดแ้บ่งประเภทของการประเมนิโครงการโดยยดึ
วงจรของโครงการ ตัง้แต่ก่อนเริม่โครงการจนกระทัง่สิน้สุดโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คอื 
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 1.  การประเมนิก่อนการดาํเนินงาน (Pre - Evaluation) มจุีดมุ่งหมายเพื่อการตดัสนิใจ
เกี่ยวกบัการกําหนดและการเลอืกทําโครงการ โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมของการดําเนิน
โครงการและการวเิคราะหผ์ลตอบแทนโครงการ 
 2.  การประเมนิระหว่างการดาํเนินงาน(Implementation-  Evaluation) โดยมจุีดมุง่หมาย
เพื่อตรวจสอบว่า การดาํเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ําหนดไวห้รอืไม ่มปีญัหาและอุปสรรคอะไรบา้ง 
จะไดแ้กไ้ขไดท้นัทว่งท ีเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 3.  การประเมนิหลงัการดาํเนินงาน (Post - Evaluation) เป็นการประเมนิทีจ่ดัทาํขึน้เมื่อ
การปฏบิตังิานโครงการไดส้าํเรจ็เสรจ็สิน้ลงแลว้ เพื่อตรวจสอบว่า การดาํเนินงานโครงการสามารถ
บรรลุ จุดมุ่งหมายที่กําหนดไวเ้พยีงใด มผีลพลอยได้อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไวใ้น
จุดมุง่หมายบา้งหรอืไม ่และสรปุผลรวมของการดาํเนินโครงการ 
 นอกจากน้ีสมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2544: 114 – 115) ใหค้วามเหน็ว่า การประเมนิโครงการ
แบ่งไดห้ลายประเภท ตามแต่ว่าจะใชเ้กณฑใ์ดเป็นหลกัในการแบ่ง ซึง่ไดส้รุปการแบ่งประเภทของ
การประเมนิออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ีคอื 
 1.  แบ่งตามหลกัยดึในการประเมนิคา่ 
  1.1 การประเมนิค่าตามอุดมการณ์ของโครงการ (Goal – Based Evaluation) เป็นการ
ประเมนิผลที่ได้ว่า บรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรอืไม่ โดยทราบก่อนการประเมนิว่า
โครงการน้ีมวีตัถุประสงคอ์ะไรบา้ง 
  1.2 การประเมนิค่าซึง่อสิระจากอุดมการณ์ของโครงการ (Goal-Free Evaluation) เป็น
การประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ ทัง้หมด โดยไมท่ราบวา่ วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีมอีะไรบา้ง 
 2.  แบ่งตามลาํดบัเวลาทีป่ระเมนิ 
   2.1 การประเมนิก่อนนําโครงการไปปฏบิตั ิ
  2.2 การประเมนิขณะโครงการดาํเนินอยู ่
  2.3 การประเมนิหลงัจากกจิกรรม หรอืโครงการสิน้สดุลงแลว้ 
 3.  แบ่งตามจุดมุง่หมายของการประเมนิ 
  3.1 การประเมนิเพือ่ปรบัปรงุ เรยีกวา่ การประเมนิความกา้วหน้า (Formative 
Evaluation) 
  3.2 การประเมนิเพือ่สรปุผล เรยีกวา่ การประเมนิรวมสรปุ (Summative Evaluation) 
 4.  แบ่งตามสิง่ทีถู่กประเมนิ 
  4.1 การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม หรอืการประเมนิปรบิท (Context Evaluation) 
  4.2 การประเมนิปจัจยั หรอืตวัป้อน (Input Evaluation) 
  4.3 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) 
  4.4 การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) 
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 5.  แบ่งตามรปูแบบการประเมนิเป็นหลกั 
  5.1  การประเมนิทีมุ่ง่ตรวจสอบการบรรลุวตัถุประสงค ์
  5.2  การประเมนิทีมุ่ง่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ 
  5.3  การประเมนิทีมุ่ง่นําผลไปชว่ยตดัสนิใจ 
 6.  แบ่งตามความแทจ้รงิของการประเมนิ 
  6.1  การประเมนิเทยีม (Pseudo Evaluation) ซึง่แบ่งยอ่ยเป็นการประเมนิประเภทที่
ถูกควบคุมโดยการเมอืง และประเภททีเ่กีย่วกบัการเมอืง 
  6.2  การประเมนิกึง่แทก้ึง่เทยีม (Quasi Evaluation) ซึง่มุง่ประเมนิคุณค่าของสิง่ใดสิง่
หน่ึงไมอ่าจวดัคุณคา่ทีแ่ทจ้รงิของสิง่อื่นได ้
  6.3  การประเมนิแทจ้รงิ (True Evaluation) เป็นการประเมนิคุณค่าของสิง่ใด สิง่หน่ึง
ไดถู้กตอ้ง ซึง่มกัเป็นการประเมนิเกีย่วกบัการรบัรองวทิยฐานะ หรอื รบัรองคุณวุฒ ิการประเมนิโดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิการประเมนิความตอ้งการ หรอื ความจาํเป็น และการประเมนิเพือ่วางนโยบาย 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ ผูป้ระเมนิสรุปไดว้่า ประเภทของการประเมนิโครงการ สามารถ
แบ่งไดห้ลากหลายประเภท ซึ่งจะต้องเป็นไปตามลกัษณะของโครงการและวตัถุประสงค์ในการ
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิจะต้องวนิิจฉัยและตดัสนิใจที่จะเลอืกใชป้ระเภทการประเมนิโครงการ ให้
เหมาะสมกบัโครงการของแต่ละโครงการ 
 
 1.7 ปัจจยัท่ีต้องพิจารณาในการประเมินผลโครงงการ 
 โดยทัว่ไปวตัถุประสงคข์องการประเมนิผล คอื การวดัผลของโครงการ โดยเปรยีบเทยีบ
กบัผลทีเ่กดิขึน้จากโครงการกบัวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
โครงการและการปรบัปรุงโครงการในอนาคต สําหรบัลกัษณะของโครงการนัน้มหีลายประเภทที่
แตกต่างกนัออกไปทัง้ในดา้นพืน้ที ่ขอบเขต ขนาด ระยะเวลา ความชดัเจน ความเฉพาะเจาะจงของ
ปจัจยันําเขา้ของโครงการ ความแตกต่างเหล่าน้ีมผีลต่อระเบยีบวธิขีองการประเมนิผลที่จะนํามา
ประยุกต์ใชซ้ึง่มวีธิกีารทีห่ลากหลาย มกีจิกรรมและเป้าหมายมากมาย ดงันัน้ผูท้ีท่ําการประเมนิผล
โครงการจะตอ้งตระหนกัถงึความแตกต่างระหวา่งโครงการว่ามผีลต่อวธิกีาร รปูแบบ และแนวทางที่
จะใชป้ระเมนิโครงการ 
 ปจัจยัสาํคญัทีผู่ป้ระเมนิผลโครงการใหค้วามสาํคญัและจะตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบมอียู่
ดว้ยกนัหลายประการ ปจัจยัดงักล่าว สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์(2541: 6-7) ดงัน้ี 
 1.  ขอบเขตของโครงการ เป็นการพจิารณาถงึความคลอบคลุมพืน้ที ่เช่น ประเทศ จงัหวดั 
ชุมชน เป็นตน้ ดงันัน้ ผูป้ระเมนิผลโครงการจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและประเมนิผลใหเ้กดิความคลอบ
คลุมกบัพืน้ทีท่ีต่อ้งพจิารณาและเป็นความรบัผดิชอบจากการดาํเนินโครงการ 
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 2.  ขนาดของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงจํานวนของผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาถึงจํานวนคน การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความ
เกีย่วขอ้งกบัโครงการอยา่งทัว่ถงึ ตลอดจนพจิารณาถงึประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรอบคอบอกีดว้ย 
 3.  ระยะเวลาของโครงการ เป็นการพจิารณาถงึระยะเวลาที่มกีารดําเนินโครงการตัง้แต่
เริม่ต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพจิารณาและกําหนดช่วงเวลาในการ
ประเมนิผลโครงการอยา่งเหมาะสมจงึจะทาํใหก้ารประเมนิผลเกดิประสทิธภิาพตามมา 
 4.  ความชดัเจนและความเฉพาะเจาะจงของปจัจยันําเขา้ เป็นการพจิารณาถึงปจัจยัที่
นําเขา้สูก่ารดาํเนินโครงการเพื่อทีท่าํใหผู้ป้ระเมนิผลโครงการสามารถประเมนิผลไดอ้ยา่งชดัเจน ใน
ดา้นปจัจยันําเขา้ทีใ่ชไ้ปในการดาํเนินโครงการ เชน่ บุคลากร วสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณ 
 5.  ความสลบัซบัซอ้นของเป้าหมาย เป็นการพจิารณาถงึลกัษณะของเป้าหมายทีม่คีวาม
สลับซับซ้อนซึ่งประเมินผลโครงการจะต้องวิเคราะห์ และพิจารณาถึงความสลับซับซ้อนของ
เป้าหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่มเีป้าหมายต่างๆ และมคีวามตอ้งการการบรรลุต่างกนั 
 6.  ช่วงเวลาของเป้าหมาย เป็นการพจิารณาถงึช่วงเวลาทีเ่ป้าหมายทัง้ในระยะสัน้ ปานกลาง 
หรอืระยะยาวทีส่ามารถบรรลุผลเกดิขึน้ จะทําใหผู้ป้ระเมนิผลโครงการสามารถกําหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิผลในชว่งระยะเวลาต่างๆไดอ้ยา่งคลอบคลุม  
 7.  ความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  เป็นการพจิารณาถงึโครงการทีเ่กดิขึน้ใหมห่รอืเป็นโครงการเดมิที่
เคยดาํเนินการมาแลว้ ซึง่ผูป้ระเมนิผลโครงการจะตอ้งพจิารณาเพือ่การกาํหนดแนวทางการประเมนิ
อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะถา้เป็นโครงการใหมท่ีต่อ้งมกีารตัง้เกณฑก์ารประเมนิใหมน่ัน่เอง 
 จากปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้ผูป้ระเมนิผลโครงการตอ้งพจิารณา และกําหนดวตัถุประสงคใ์น
การประเมนิอย่างชดัเจน ซึง่ปญัหาทีส่ําคญัในการประเมนิผล ไดแ้ก่ บุคลากรทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
โครงการอาจมคีวามเขา้ใจถงึวตัถุประสงคใ์นการประเมนิผลทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ผูป้ระเมนิ
จะต้องกําหนดแนวทางในการประเมนิผล ที่ได้รบัการยอมรบัจากบุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบั
โครงการทุกฝา่ย รวมทัง้เกณฑก์ารประเมนิผลทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและชดัเจน เป็นตน้ จงึจะทาํใหก้าร
ประเมนิผลของโครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงคก์ารประเมนิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 1.8 รปูแบบการประเมิน 
 ในทีน้ี่ผูป้ระเมนิจะกล่าวถงึเฉพาะรปูแบบการประเมนิโครงการแบบ CIPP Model ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึไดนํ้าเอาแบบจาํลองรปูแบบการประเมนิโครงการแบบ CIPP Model มาใชใ้นการประเมนิ
โครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน ระดบันานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยการประเมนิ
บรบิท ดา้นปจัจยันําเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธข์องโครงการ 
 รปูแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) 
 รปูแบบการประเมนิซปิป์ CIPP Model จาํเนียร สุขหลาย และคณะ (2544: 223-231) ได้
อธบิาย การประเมนิดา้นต่าง ๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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 1.  การประเมนิบรบิท หรอืสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation) การประเมนิสภาวะ
แวดลอ้มเป็นรปูแบบพืน้ฐานของการประเมนิโดยทัว่ ๆ ไป เป็นการประเมนิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เหตุผล
เพื่อช่วยในการกําหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสมัพนัธ์ที่เกี่ยวกบั
สภาพแวดลอ้มความตอ้งการ และเงือ่นไขทีเ่ป็นจรงิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ี
ยงัช่วยในการวนิิจฉยัปญัหา เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ การประเมนิ
สภาวะแวดลอ้มน้ีมลีกัษณะต่าง ๆ ทีส่าํคญัมากมาย จดัเป็นการวเิคราะหข์นาดใหญ่ (Macro 
Analytic) เป็นตวักําหนดขอบเขตของการประเมนิ การบรรยาย และการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม 
นอกจากน้ียงัช่วยใหท้ราบถงึตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามสาํคญัสาํหรบั การบรรลุเป้าหมาย การ
ประเมนิสภาวะแวดลอ้มทาํใหไ้ดม้าซึง่การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค ์ โดยอาศยัการวนิิจฉยัและการ
จดัเรยีงลาํดบัปญัหาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทีป่ระชุมและสถานการณ์ 
 วธิกีารประเมนิสภาวะแวดลอ้มม ี2 วธิ ีคอื 
  1. Contingency Mode 
  2. Congruence Mode 
 Contingency Mode เป็นการประเมนิสภาวะแวดลอ้ม เพื่อหาโอกาสและแรงผลกัดนัจาก
ภายนอกระบบ (Opportunities and pressure outside of the immediate system) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
มาใชพ้ฒันาส่งเสรมิโครงการใหด้ขีึน้โดยใชก้ารสาํรวจปญัหาภายในขอบเขตทีก่ําหนดอย่างกวา้งๆ 
เช่น การสาํรวจงานวจิยัและวรรณคดทีีเ่กีย่วขอ้ง การประเมนิค่านิยมของชุมชนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ
แนวโน้มของการพฒันาเศรษฐกจิ สถติปิระชากร ฯลฯ การสาํรวจปญัหาเหล่าน้ี ทาํใหส้ามารถทีจ่ะ
คาดการณ์เกีย่วกบัอนาคต ซึง่มปีระโยชน์ในการวางแผนโครงการต่อไป คาํถามทีใ่ชใ้นการประเมนิ
สภาวะแวดลอ้มแบบ Contingency Mode คอื คาํถามประเภท “ถา้……แลว้” 
 Congruence Mode เป็นการประเมนิโดยการเปรยีบเทยีบระหว่างการปฏบิตัจิรงิ (Actual 
Result) กบัวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ การประเมนิแบบน้ีทําใหเ้ราทราบว่า วตัถุประสงคใ์ดบา้งทีไ่ม่
สามารถจะบรรลุเป้าหมายได ้
 ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า การประเมนิสภาวะแวดลอ้มจะไดม้าซึง่ขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่าํเป็นสาํหรบั
ระบบ เพื่อประโยชน์สาํหรบัผูบ้รหิารในทางปฏบิตั ิสถาบนัการศกึษาควรจะไดม้กีารประเมนิสภาวะ
แวดลอ้ม เพื่อทีจ่ะใหไ้ดม้าทัง้ขอ้มลูทีเ่ป็น Contingency Mode and Congruence Mode การ
กําหนดเป้าหมายและคุณค่าของระบบ จาํเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบเพื่อดวู่า บรรลุเป้าหมายหรอืไม่
ตอ้งใชว้ธิแีบบ Congruence Mode แต่ในสภาพของสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ความ
ตอ้งการของบุคคล และสถานทีจ่ะเป็นตวัหลกัของการเปลีย่นแปลง ดงันัน้จงึควรใชว้ธิปีระเมนิแบบ 
Contingency Mode โดยใชค้าํถามแบบ “ถา้…แลว้” เพื่อตดัสนิว่า เป้าหมายและนโยบายเดมิน้ี ควร
จะไดม้กีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ ดงันัน้ ในการประเมนิสภาวะแวดลอ้มโดยทัว่ไป ควรจะใชก้าร
ประเมนิทัง้ 2 แบบ เพราะ Congruence Mode จะเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของวตัถุประสงค์
ในขณะที ่Contingency Mode เป็นไปเพือ่การปรบัปรงุ 
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 ในการรายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้ม มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องกําหนด
ทศิทางของหน่วยทีจ่ะประเมนิ เพื่อทีจ่ะไดส้อดคลอ้งกบันโยบายและการตดัสนิใจในการบรหิารของ
ระบบ ดงันัน้ จงึต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างนักประเมนิกบัผูบ้รหิาร นักประเมนิจะใหข้อ้มูล
เกีย่วกบัปญัหาการตดัสนิใจในปจัจุบนั และขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัโครงการทีต่อ้งการใช ้ เพื่อการตดัสนิใจ
ในอนาคตใหแ้ก่ผูบ้รหิาร 
 2.  การประเมนิปจัจยันําเขา้ (Input Evaluation) เป็นการจดัหาขอ้มลู เพื่อใชใ้นการตดัสนิ
ความเหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ทีจ่ดัขึน้ โดยดวูา่ขอ้มลูนัน้ จะมสีว่นชว่ยใหบ้รรลุจุดมุง่หมายของ
โครงการหรอืไม ่ซึง่มกัจะประเมนิในดา้นต่าง ๆ คอื 
   1. ความสามารถของหน่วยงาน หรอืตวัแทนในการจดัโครงการ 
  2. ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
  3. การไดร้บัความช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ ซึง่จะช่วยใหโ้ครงการดําเนินไปได ้ เช่น
หน่วยงานทีจ่ะชว่ยเหลอื เวลา เงนิทุน อาคารสถานที ่อุปกรณ์เครือ่งมอื 
 ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิปจัจยันําเขา้ คอื การวเิคราะหร์ปูแบบของวธิกีารทีใ่ชใ้นรปูของ
ราคาและกาํไร (Cost and Benefit) ทีจ่ะไดร้บั โดยการประเมนิในดา้นอตัรากําลงั เวลา งบประมาณ 
วธิกีารทีม่ศีกัยภาพ แต่ถา้เป็นการประเมนิดา้นการศกึษา ผลกําไรอาจจะไมอ่ยูใ่นรปูตวัเลขกไ็ดก้าร
ประเมนิปจัจยันําเขา้น้ี จะช่วยใหข้อ้มลูทีจ่ะตดัสนิใจไดว้่า ควรตัง้วตัถุประสงคเ์ชงิปฏบิตัอิยา่งไรใช้
อตัรากําลงัเท่าใด วางแผนงานและดําเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมนิสภาวะ
แวดลอ้มในแงท่ีว่่า การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้เป็นการทาํเฉพาะกรณีนัน้ ๆ และวเิคราะหภ์ายใน
โครงการเทา่นัน้ 
 3.  การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนดาํเนินการไดร้บัการอนุมตัิ
และลงมอืทํา การประเมนิกระบวนการจําเป็นตอ้งไดร้บัการเตรยีมการ เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
(Feedback) แก่ผูร้บัผดิชอบและผูด้าํเนินการทุกลําดบัขัน้ การประเมนิกระบวนการมวีตัถุประสงค์
ใหญ่อยู ่3 ประการ คอื 
  3.1 เพื่อหาและทาํนายขอ้บกพรอ่งของกระบวนการหรอืการดาํเนินการตามขัน้ตอนที่
วางไว ้
  3.2 เพือ่รวบรวมสารนิเทศสาํหรบัผูต้ดัสนิใจวางแผนงาน 
  3.3 เพือ่เป็นรายงานสะสมถงึการปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
 ยทุธวธิใีนการประเมนิกระบวนการม ี3 วธิ ีคอื 
 1.  แสดงใหเ้หน็หรอืกระตุน้เตอืนถงึศกัยภาพของทรพัยากรทีท่ําใหเ้กดิความลม้เหลว ใน
โครงการ ซึง่อาจจะเป็นสิง่ต่อไปน้ี เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในกลุ่ม บุคลากร และ นกัศกึษา 
วธิกีารสื่อสาร การใหเ้หตุผล ความเขา้ใจ และเหน็พอ้งกนัในวตัถุประสงคข์องแผนการ โดยผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในแผนการนัน้ และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากแผนการ ความเพยีงพอของแหล่งทรพัยากร 
อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก บุคลากร ปฏทินิการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
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 2. เกีย่วกบัการวางโครงการและการตดัสนิก่อนวางแผน โดยผูอ้ํานวยโครงการระหว่าง
การดําเนินโครงการนัน้ ตวัอย่างการตดัสนิก่อนวางแผน เช่น ในโครงการพฒันาแบบสอบ ซึง่มี
ความจาํเป็นจะตอ้งเลอืกโรงเรยีนอยา่งเจาะจง สาํหรบัเขา้รว่มในการทดลองสรา้งขอ้กระทบใหม ่ๆ 
ของแบบสอบ ผูต้ดัสนิใจจะสามารถจดัเตรยีมวางโครงการล่วงหน้าไดด้ ี เมื่อมโีรงเรยีนมาใหเ้ลอืก 
แต่ตวัเลอืกเหล่าน้ี จะยงัไมม่จีนกว่าจะมรีายชื่อของโรงเรยีนทีจ่ะสอบถามไป เมื่อโรงเรยีนไดร้บัการ
ตดิต่อแลว้ จงึจะมกีารตดัสนิเกีย่วกบัโรงเรยีนทีม่คีวามเตม็ใจเขา้รว่มในการทดลองแบบสอบ ดงันัน้ 
ผูพ้ฒันาแบบสอบจงึต้องเลอืกโรงเรยีนที่สอดคล้องกบัความต้องการตามแบบการสุ่มตวัอย่างมาก
ทีส่ดุ (แบบการสุม่จะไดร้บัการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารมาก่อน) และเขาตอ้งกําหนดตารางเฉพาะในการ
บรหิาร แบบสอบในการทดลองตามรปูแบบของแบบสอบ ดงันัน้ ในโครงการสว่นใหญ่สถานการณ์
จงึตอ้งตดัสนิใจจงึมจีาํนวนมาก และน่ีเป็นเครื่องแสดงความทีช่ดัเจนถงึความตอ้งการขอ้มลูจากการ
ประเมนิกระบวนการ 
 3.  ยทุธวธิใีนการประเมนิกระบวนการ จะบอกลกัษณะสาํคญัใหญ่ ๆ ของโครงรา่งโครงการ 
เป็นตน้วา่ มโนทศัน์ทีต่อ้งการสอน และปรมิาณของการอภปิรายทีจ่ะมใีนความหมายน้ี เพื่อบรรยาย
ว่าเกดิอะไรขึน้ จรงิ ๆ สารนิเทศน้ีจะใหป้ระโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการกําหนดว่า ทาํไม
วตัถุประสงคจ์งึบรรลุ หรอืไมบ่รรลุผลสว่นประกอบทีเ่ป็นหวัใจสาํคญัของการประเมนิกระบวนการม ี
4 อยา่ง คอื 
  1.  การจดัหานกัประเมนิกระบวนการเตม็เวลา 
  2.  เครือ่งมอืทีเ่ป็นสือ่ในการบรรยายกระบวนการ 
  3.  การร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอระหว่างนักประเมินกระบวนการกับบุคลากร
โครงการ หรอืในแผนงานเอง 
  4.  การปรบัปรุงโครงการรา่งการประเมนิอยู่เป็นนิจสนิในการรวบรวมสารนิเทศ นัก
ประเมนิกระบวนการตอ้งใชว้ธิกีารทัง้ทีม่แีบบแผนและไม่มแีบบแผน เช่น การวเิคราะหป์ฏกิริยิา 
การบนัทกึอยา่งอสิระภายหลงัสิน้สุดการดาํเนินงานในแต่ละวนั การสมัภาษณ์ การจดัอนัดบั บนัทกึ
รายวนัของเจา้ของโครงการ วธิกีาร Semantic Differential บนัทกึการประชุมคณะกรรมการ การ
ปรบัปรุงช่วยงานของ PERT และ Suggestion Boxes นอกจากตวัแปรทีส่าํคญัตามทฤษฎแีลว้ ผู้
ประเมนิกระบวนการยงัอาจจะคน้หาเหตุ หรอืกรณีอื่นทีไ่มไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม แต่เป็นเหตุการณ์ทีม่ี
ความสาํคญัต่อกระบวนการ ดงันัน้ ผูป้ระเมนิจงึตอ้งใชเ้ครื่องมอืใด ๆ เท่าทีจ่ะหาได ้เพื่อสบืสาวไป
ถงึสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ปญัหาอยา่งแทจ้รงิ 
 คุณค่าของการประเมนิกระบวนการไมไ่ดอ้ยูท่ีค่วามสมัพนัธก์บัการประเมนิอื่น ๆ เท่านัน้ 
แต่อยูท่ี ่
  1.  การประเมนิกระบวนการขึน้อยูก่บัผลประเมนิบรบิท หรอืสภาวะแวดลอ้ม และการ
ประเมนิปจัจยั คอื ถา้สามารถประเมนิสภาวะแวดลอ้มและปจัจยัไดด้มีาก ผูจ้ดัการโครงการกม็คีวาม
มัน่ใจมากขึน้ ในการเลอืกการดาํเนินการ และถา้ปรากฏความขดัแยง้น้อยกต็อ้งม ี การประเมนิ 
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กระบวนการมากขึน้ นัน่คอื ถา้การกําหนดวตัถุประสงคแ์ละการวางโครงการคลุมเครอื โครงการนัน้ 
อาจจะเป็นหวัขอ้ของปญัหาและบางครัง้กเ็ป็นเหตุแหง่ความลม้เหลว ซึง่การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม
และปจัจยัจะช่วยชีใ้หเ้หน็และแกป้ญัหาแลว้ตัง้แต่ตน้ พอถงึการทาํตามกระบวนการจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
มขีอ้มูลยอ้นกลบั โดยต่อเน่ืองเกี่ยวกบัว่า ทําอย่างไรโครงการนัน้จงึจะทําหน้าทีไ่ดส้มบูรณ์ทีสุ่ด 
ดงันัน้ในกรณเีชน่น้ี การประเมนิกระบวนการจงึจาํเป็นทีส่ดุทีส่ามารถกระทาํหน้าทีน้ี่ 
  2.  การประเมนิกระบวนการมคีวามสําคญัมากกว่าการประเมนิผลผลติในระยะแรก
ของการกําหนดแผนงาน แต่แนวโน้มน้ีจะกลบักนัถ้าโครงร่างของการพฒันาแผนงานอาศยัการ
สาํรวจน้อยลง แต่มโีครงรา่งทีแ่น่นอนมากขึน้ การประเมนิกระบวนการและการประเมนิผลผลติจะ
ขึน้ ต่อกนัและกนั คอื การประเมนิกระบวนการจะเขา้ไปมสีว่นในการแปลความสิง่ทีเ่กดิขึน้ และถา้
ตอ้งการเปลีย่นแปลงกระบวนการจะไมส่ามารถตกลงใจได ้ โดยไมท่ราบว่า กระบวนการนัน้ ใหผ้ล
อยา่งไรบา้งการตดัสนิออกแบบโครงรา่งใหม ่ หรอืระเบยีบปฏบิตัใินกระบวนการใหม ่ จงึตอ้งอาศยั
สารนิเทศจากการประเมนิผลผลติเขา้มารว่มดว้ย 
 โดยสรุป ภายใต้การประเมนิกระบวนการสารนิเทศจะถูกวเิคราะหร์วบรวมและนําเสนอ
เท่าทีผู่ด้าํเนินโครงการตอ้งการสารนิเทศนัน้ อาจจะบ่อยทุกวนัถา้จาํเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง
ระยะแรก ๆ ของโครงการ ทัง้น้ี การประเมนิน้ีไมเ่พยีงแต่ใหส้ารนิเทศทีต่อ้งการแก่ผูต้ดัสนิใจในการ
คาดคะเนล่วงหน้า และการปฏบิตัเิพื่อแกป้ญัหาเท่านัน้ แต่ยงัตอ้งบนัทกึสารนิเทศของกระบวนการ
สาํหรบัแปลความหมายของความสาํเรจ็ของโครงการดว้ย 
 4.  การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) มจุีดมุง่หมายเพื่อวดัและแปลความหมาย
ของความสาํเรจ็ ไมเ่ฉพาะเมื่อสิน้สุดวฎัจกัรของโครงการเท่านัน้ แต่ยงัมคีวามจาํเป็นยิง่ในระหว่าง
การปฏบิตัติามโครงการดว้ยระเบยีบวธิที ัว่ ๆ ไปของการประเมนิผลผลติ จะรวมสิง่ต่อไปน้ีเขา้ไว้
ดว้ยกนั คอืการดวู่า การกําหนดวตัถุประสงคน์ัน้ นําไปใชไ้ดห้รอืไม ่ เกณฑใ์นการวดัทีส่มัพนัธก์บั
วตัถุประสงคข์องการทาํกจิกรรมคอือะไร เปรยีบเทยีบผลทีว่ดัมาไดก้บัมาตรฐานสมับูรณ์ (Absolute 
Criteria) หรอืมาตรฐานสมัพนัธ ์(Relative Criteria) ทีก่าํหนดไวก่้อน และทาํการแปลความหมายถงึ
เหตุของสิง่ทีเ่กดิขึน้ โดยอาศยัรายงานจากการประเมนิสภาวะแวดลอ้ม ปจัจยั และกระบวนการรว่ม
ดว้ยเกณฑน์ัน้ อาจเป็นไดท้ัง้ Instrumental Criteria หรอื Congruence Criteria ซึง่ Seriven ได้
ชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างของเกณฑท์ัง้สอง ดงัน้ี 
  1.  Instrumental Criteria จะสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง และมี
สว่นช่วยใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลตามวตัถุประสงคใ์นทีสุ่ด เช่น ก่อนทีแ่บบสอบจะถูกสรา้งขึน้ รปูแบบของ
แบบสอบและคาํถามจาํนวนมากในแบบสอบนัน้ จะตอ้งไดร้บัการจดัทาํขึน้ ก่อน หรอืก่อนทีน่กัเรยีน
จะสามารถอ่านคาํว่า cake ไดอ้ยา่งเขา้ใจ เขาจะตอ้งมปีระสบการณ์เกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นความหมาย
ของคาํมาก่อน 
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  2.  Congruence Criteria จะเป็นเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัเงือ่นไขเบือ้งตน้ทีถู่กกําหนดไว ้ซึง่
อาจเป็นอตัราการตกออกของโรงเรยีน ๆ หน่ึงทีเ่ป็นอยูถู่กลดลงใหไ้ดร้ะดบัทีก่ําหนดไว ้ โดยกลุ่ม 
นกัเรยีนจะตอ้งไดร้บัคะแนนจากแบบสอบทีร่ะบุมากกว่า หรอืเท่ากบัจาํนวนทีก่ําหนด หรอืจะตอ้ง
นําแผนการสอนใหม่เขา้ไปใชใ้นโรงเรยีนนัน้ การระบุเกณฑแ์บบน้ีขึน้ อยู่กบัความตอ้งการของผู้
ตดัสนิใจโดยเฉพาะ  
 เท่าที่ผ่านมา การประเมนิมคีวามหมายเพยีงส่วนที่เป็นการประเมนิผลผลติเท่านัน้ 
ถงึแมว้่าจะมกีารประเมนิแบบอื่นทีต่่างจากการประเมนิผลผลติ แต่การประเมนิเหล่าน้ีกย็งัคงมี
ความสมัพนัธค์ลา้ยคลงึกนัมาก 
 ทัง้การประเมนิสภาวะแวดล้อมและการประเมนิผลผลติ จะประเมนิสิง่ที่มอียู่ว่าบรรลุ
เป้าหมายใดอยา่งมรีะบบ โดยทีก่ารประเมนิสภาวะแวดลอ้มจะพจิารณาระบบโดยสว่นรวม และการ
ประเมนิผลผลติจะพจิารณาความพยายามเปลีย่นแปลงในระบบ ดงันัน้ การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม 
จงึแสดงทีส่ิง่จาํเพาะในรปูทีก่ารประเมนิผลผลติจะนําไปใชใ้นภายหลงั (สิง่ทีแ่สดงอยา่งเจาะจงนัน้ 
จะเป็นเกณฑส์าํหรบัตดัสนิความสาํเรจ็ขัน้สดุทา้ยของผลผลติ) 
 การประเมนิปจัจยัและการประเมนิผลผลติ สามารถทีจ่ะแยกใหเ้หน็ไดง้า่ย สาํหรบั การ
ประเมนิปจัจยัจะเกดิขึน้ ก่อนดาํเนินการเปลีย่นแปลงโครงการ และการประเมนิผลผลติจะเกดิขึน้ใน
ระหว่างและหลงัโครงการ ในขณะที่การประเมนิสภาวะแวดล้อมกําหนดสิง่จําเพาะสําหรบัการ
ประเมนิผลผลติ การประเมนิปจัจยักแ็สดงสิง่จาํเพาะสาํหรบัการประเมนิกระบวนการ 
 การตดัสนิใจโดยใชก้ารประเมนิปจัจยัเป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะสาํหรบัการวางแผนการประเมนิผล
ผลติ ขัน้ตอนทีส่าํคญัทีสุ่ดในการประเมนิปจัจยั คอื การประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการที่
เลอืก และแผนการประเมนิผลผลติ ซึง่สามารถประยกุตเ์ขา้เป็นสว่นหน่ึงของระเบยีบปฏบิตัไิด ้
 การประเมนิผลผลติจะสบืสาวสิง่ทีม่อียูว่า่ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ปแลว้หรอืกาํลงัจะบรรลุ แต่
การประเมนิกระบวนการจะประเมนิสิง่ทีม่อียู่ว่า ระเบยีบการนัน้ ไดร้บัการกระทําไปตามทีต่ัง้ใจไว้
หรอืไม ่ การประเมนิทัง้ 2 ชนิด จะใหข้อ้มลูยอ้นกลบัสาํหรบัการควบคุมและพฒันาการเปลีย่นแปลง
ระเบยีบปฏบิตัใินกระบวนการ การประเมนิกระบวนการทาํใหส้ามารถทีจ่ะลงความเหน็ไดว้่า การนํา
ระเบยีบปฏบิตัไิปทาํจรงินัน้ ตรงหรอืไมก่บัแบบทีว่างไว ้และการประเมนิผลผลติ ช่วยใหต้กลงใจไดว้่า
วตัถุประสงคน์ัน้ บรรลุหรอืไม ่สารนิเทศทัง้สองชนิดรว่มกนัจะแสดงใหเ้หน็อยา่งหนกัแน่นถงึสาเหตุได้
มากกว่าอนัใดอนัหน่ึงโดยลําพงัในการตดัสนิว่า ระเบยีบปฏบิตันิัน้ ควรดาํเนินต่อไป โดยมกีารแกไ้ข
หรอืว่าจะตอ้งกลบัไปเริม่ตน้ใหม่ทัง้หมด ถงึแมจ้ะเพิม่หน้าทีใ่นการควบคุมโครงการเขา้มาดว้ยการ
ประเมนิทัง้สองกย็งัคงอาํนวยความสะดวกและชว่ยอธบิายถงึผลทีไ่ดจ้ากโครงการอยู ่
 การทีก่ารประเมนิผลผลติรายงานว่า วตัถุประสงคน์ัน้ มผีลสมัฤทธิห์รอืไม่การประเมนิ
กระบวนการจะแสดงใหเ้หน็ถงึรากฐานสาํหรบัการแปลความหมายเหตุผลสาํหรบัสิง่ทีไ่ดม้านัน้ คอื
ถา้ไม่ปรากฏผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคก์จ็ําเป็นจะตอ้งรูว้่า ระเบยีบปฏบิตัทิีต่ ัง้ ใจไวน้ัน้ ไดถู้ก
นําไปปฏบิตัจิรงิหรอืไม่ การประเมนิกระบวนการจะใหส้ารนิเทศสําหรบัทําความตกลงใจในขอ้น้ี 
และถา้ปรากฏผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคก์ม็คีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งมคีําบรรยายถงึระเบยีบปฏบิตัทิี่
ทาํใหเ้กดิผลเชน่นัน้ออกมา 
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 แนวคดิและรปูแบบการประเมนิของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam. 1989) นบัว่าเป็นตน้แบบ
ของการประเมนิอย่างมรีะบบ ดงัจะพจิารณาได้จากโมเดลการประเมนิที่แสดงถึงการดําเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองและมกีารปรบัปรงุตดัสนิทุกขัน้ตอน เป็นกระบวนการประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
    ภาพประกอบ 3 โมเดลซปิในการประเมนิและปรบัปรงุระบบ 
 

การดาํเนินการ
ตามระบบ(รวม
กิจกรรมการ
ประเมินต่างๆ) 

นาํผลไปใช ้

กาํหนดนิยาม
ของปัญหาและ
วตัถุประสงค ์

นาํไปลองปฏิบติักบั
โครงการพิเศษ 

การประเมิน
บริบทตาม
กาํหนดเวลา 

การประเมิน
ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

การประเมิน
กระบวนการ 
และผลผลิต 

ยกเลิก 

การวินิจฉยั
เพ่ือการ
เปล่ียน 
แปลง 

ไดผ้ลเป็น
ท่ีน่าพอใจ 

คน้พบ
ยทุธวิธีท่ีดี 

ตอ้งการ
พฒันาหรือ
ตรวจสอบ 

ผลยงัคง
จาํเป็นและ
เป็นท่ียอมรับ 

ปฏิบติัไดผ้ล
น่าพอใจ 

โครงการมีคุณค่า
สาํหรับการ
ดาํเนินงานต่อ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ทีม่า: เยาวด ี รางชยักุล วบิลูยศ์ร.ี (2541). การโครงการแนวคดิและแนวปฏบิตั.ิ หน้า 62. 
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 การประเมนิตามแนวความคดิน้ีจะต้องทําการประเมนิเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองกนัเพื่อ 
ก่อใหเ้กดิความสอดคลอ้ง และผูป้ระเมนิจะตอ้งเสนอแนวทางเลอืกหลาย ๆ วธิ ีเพื่อเป็นการสะดวกแก่ 
ผูท้ีม่หีน้าทีต่ดัสนิใจ ดงัทีส่มหวงั พธิยิานุวฒัน์ ไดเ้สนอแผนภมูไิวด้งัภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพประกอบ 4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการประเมนิ กบัการตดัสนิใจในแบบจาํลองซปิป์ 
 
     ทีม่า: สมหวงั พธิยิานุวฒัน์, บรรณาธกิาร. (2544). ชุดรวมบทความทางการประเมนิ
โครงการ. เลม่ที ่4. หน้า 233. 
 
 จากภาพประกอบ  จะเหน็ว่า การใชร้ปูแบบการประเมนิ CIPP Model ประเมนิโครงการ
เป็นรปูแบบจาํลองทีท่าํการประเมนิอยา่งครอบคลุม ตัง้แต่วตัถุประสงค ์ปจัจยัเบือ้งตน้กระบวนการ
ดําเนินการ ตลอดจนผลผลติของโครงการ ซึง่ผลของการประเมนิสามารถนําไปเป็นขอ้มลูใหก้บั
ผูบ้รหิารใชพ้จิารณาในการตดัสนิใจว่า โครงการควรมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงสว่นไหนบา้งถงึจะ
ทาํใหโ้ครงการมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
 



 30 

 ดงันัน้เพื่อใหท้ราบถงึผลการดาํเนินงาน ปญัหา และอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ อนัจะเป็นขอ้มลู 
สารสนเทศประกอบการพจิารณาปรบัปรุงและพฒันา โครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ใหด้ยีิง่ขึน้ ผูป้ระเมนิจงึไดป้ระยุกต์แนวคดิ
การประเมนิตามรปูแบบการประเมนิ CIPPI Model มาประเมนิโครงการ ซึง่รปูแบบการประเมนิน้ี
เป็นรปูแบบจําลองทีท่ําการประเมนิอย่างครอบคลุม ตัง้แต่ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้น
กระบวนการ ดา้นผลลพัธ ์
 
2. โครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 
 2.1 หลกัการและเหตผุล 
 กระบวนการเรยีนรูผ้า่นการทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์ ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูจ้ากการได้
ลงมอืทาํ(Learning by Doing) ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรอ์ยา่งครบถว้น เป็นพืน้ฐาน
ที่ดสีําหรบัการเตรยีมเยาวชน เข้าสู่การเป็นประชากรคุณภาพของสงัคมโลกที่มกีารพฒันาด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ได้ให้ความสําคญัในการทํา
โครงงานวทิยาศาสตรท์ัง้การนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนต่อเพื่อนนักเรยีน ครู ทัง้
ภายในโรงเรยีนและโรงเรยีนอื่นๆ รวมทัง้สาธารณชน เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
ขอ้เสนอแนะทีจ่ะเป็นประโยชน์ในระดบัหน่ึง  ทัง้ต่อตวัผูท้าํโครงงานเอง ครทูีป่รกึษาและการจดัการ
เรยีนการสอนเป็นประจาํทุกปี อกีทัง้ยงัสนบัสนุนโครงงานทีม่คีุณภาพเดน่ จาํนวนหน่ึงไปนําเสนอใน
ต่างประเทศตามโอกาสทีอ่าํนวย แต่กย็งัอยูใ่นจาํนวนทีจ่าํกดัตามเงือ่นไขของเจา้ภาพผูจ้ดั  การเป็น
เจา้ภาพในการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรท์ีม่ผีูเ้ขา้ร่วมหลากหลายประเทศ  จะเป็นการเปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนเจา้ภาพไดนํ้าเสนอผลงานของตนเอง  เป็นจาํนวนมากกว่าการสง่ไป
ร่วมนําเสนอที่แห่งอื่นๆ  อกีทัง้ยงัเป็นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรยีนรูไ้ดก้วา้งขึน้ และดว้ย
กระบวนการจดัการทัง้หมดในการเป็นเจา้ภาพ จะเป็นโอกาสใหน้กัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
และโรงเรยีนในประเทศที่เขา้ร่วมแสดง ไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากผูเ้ขา้ร่วมงานจากต่างประเทศได้
เป็นอยา่งด ี
 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เคยเป็นเจา้ภาพในการจดังาน The 1st Thailand International 
Science Fair ระหว่างวนัที ่24-28 พฤศจกิายน 2548  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทใีหน้กัเรยีน
จากโรงเรยีนวทิยาศาสตร์และโรงเรยีนมธัยมศึกษาชัน้นําทัง้ในและต่างประเทศ  นําผลงานของ
ตนเองมาเผยแพร่และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ มผีูม้าร่วมงานทัง้หมด 19 ประเทศ  ในปีต่อมาไดเ้ปลีย่น
ชื่องานใหมเ่ป็น The International Student Science Fair โดยมปีระเทศต่าง ๆ หมุนเวยีนเป็น
เจา้ภาพในการจดังาน  ดงัน้ี 
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ครัง้ที ่ ปี พ.ศ.  (ค.ศ.) สถานทีจ่ดั ประเทศ 

1 2548  (2005) โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ไทย 
2 2549  (2006) Korea Science Academy สาธารณรฐัเกาหล ี
3 2550  (2007) CityMontessori School, Lucknow สาธารณรฐัอนิเดยี 
4 2551  (2008) Ritsumeikan Senior High School ญีปุ่น่ 
5 2552  (2009) National Junior College สงิคโปร ์
6 2553  (2010) AustralianScience & Mathematics School ออสเตรเลยี 

 
 สาํหรบัการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิครัง้ที ่7 น้ี โรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์ไดร้บัเป็นเจา้ภาพอกีครัง้ โดยกําหนดจดัขึน้ระหว่างวนัที ่11-14 ตุลาคม  2554 
ในการจดังานครัง้น้ี สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงรบัเชญิเสดจ็ ฯ มาทรงเปิด
งาน  ในวนัที ่11 ตุลาคม 2554  เวลา 09.00 น. 
 
 2.2 วตัถปุระสงค ์
  2.2.1 เพื่อเป็นเวทใีหน้ักเรยีนจากโรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละโรงเรยีนมธัยมศกึษาชัน้
นําทัง้ในและต่างประเทศ  นําผลงานของตนเองมาเผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 
  2.2.2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
วทิยาศาสตรใ์หก้บัเยาวชนไทย 
  2.2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและครูของไทยและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 
  2.2.4 เพื่อเสรมิสรา้งมติรภาพและความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างโรงเรยีนและนักเรยีนที่
จดัการเรยีนการสอนสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 เป้าหมายเชงิปรมิาณ (4,000 คน) 
    2.3.1.1 ผู้บรหิาร ครูและนักเรียน จากโรงเรียนที่จะเชิญร่วมเสนอโครงงาน
ประมาณ 800 คน  
    2.3.1.2 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  
    2.3.1.3 โรงเรยีนวทิยาศาสตรใ์นต่างประเทศ จาํนวน 39 โรงเรยีน จาก 16 ประเทศ  
    2.3.1.3 กลุ่มโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ทัง้ 12 แหง่   
    2.3.1.4 โรงเรยีนในโครงการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรก์ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(โครงการ วมว.) จาํนวน 5 แหง่ 
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    2.3.1.5 โรงเรยีนในโครงการหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ในเขตกรุงเทพและ
ปรมิณฑล  จาํนวน 10 แหง่ 
  2.3.2 ผูบ้รหิาร ครแูละนกัเรยีน จากโรงเรยีนทีจ่ะเชญิรว่มชมงานประมาณ 3,200 คน 
    2.3.2.1 โรงเรยีนโครงการหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์207 โรงเรยีน  
    2.3.2.2 โรงเรยีนในฝนัโรงเรยีนดใีกลบ้า้น  
    2.3.2.3 โรงเรยีนตามพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
    2.3.2.4 โรงเรยีนเครอืขา่ยในความรว่มมอืของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
  2.3.3 เป้าหมายเชงิคุณภาพ: นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิด์า้นความรูแ้ละทกัษะในการนําเสนอ
ผลงาน 
 
 2.4 การดาํเนินงาน 
  2.4.1 ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วเชญิเป็นคณะกรรมการอาํนวยการและเตรยีมการ
จดังาน 
  2.4.2 สง่หนงัสอืเชญิกลุ่มโรงเรยีนเป้าหมายเขา้รว่มงาน 
  2.4.3 จดังานการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิครัง้ที ่7  
(The 7th International Student Science Fair 2011) ระหวา่งวนัที ่11-14 ตุลาคม 2554 ซึง่การจดั
งานในครัง้น้ีจะมกีจิกรรมการเสนอโครงงานและกจิกรรมในงานต่างๆ ดงัน้ี 

    1.  การนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอร ์151 โครงงาน โครงงานภาคบรรยาย
101 โครงงาน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวชิา สาขาวชิาชวีวทิยา เคม ีฟิสกิส ์คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์
    2.  การบรรยายพเิศษ โดยนกัวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบล  
    3.  การบรรยายพเิศษเกีย่วกบัการจดัการศกึษาสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
    4.  กจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย  
     4.1 Science Show โดยองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.)  
ในวนัที ่11 ตุลาคม 2554 เวลา 15.00-16.30 น. ไดแ้ก่ 1)เรื่อง Energy Show และ2)เรื่อง Bump 
Show รองรบัหอ้งละ 100 คน 
     4.2  Science Workshop ในวนัที ่11 ตุลาคม 2554 เวลา 15.00-16.30 น.
โดยแบ่งเป็น 
      4.2.1 สาขาเคมี จํานวน 2 ห้อง ๆ ละ 25 คน ห้องที่ 1 สนุกกับ
ปฏบิตักิารเตรยีมผลกึซลิกิาใหเ้ป็นสวนหนิ และทําเป็นของทีร่ะลกึ และหอ้งที ่2 สนุกกบัปฏบิตักิาร
ใชป้ฏกิริยิาเคม ีในการบอกเวลาได ้
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      4.2.2 สาขาชวีวทิยา จาํนวน 2 หอ้ง ๆ ละ 25 คน หอ้งที ่1 สนุกสนาน
และตื่นเตน้กบัการทายวตัถุลกึลบัในกล่องโดยใชม้อืสมัผสั และหอ้งที ่2 รูจ้กัอาหารไทยหลายชนิด 
และแยกสว่นประกอบต่างๆ แลว้นํามาจดัจาํนแนก (Classify) ทัง้พืน้และสตัว ์
      4.2.3 สาขาฟิสกิส ์ จํานวน 3 หอ้งๆ ละ 25 คน หอ้งที ่1 สนุกกบัการ
ประดษิฐม์อเตอรแ์บบขัว้เดยีวรปูแบบต่างๆ โดยใชข้ดลวด แมเ่หลก็และแบตเตอรี,่ หอ้งที ่2 สนุกดบั
ดาราศาสตรก์บัการคน้หาเสีย้วของดวงจนัทรใ์นแต่ละวนั และหอ้งที ่3 สนุกกบัการประดษิฐม์อเตอร ์
โดยใชข้อลวดและกระป๋องอลมูเินียม ตามกฎการเหน่ียวนําของฟาราเดย ์ 
     4.3 Robotic Show ในวนัที ่12 ตุลาคม 2554  เวลา 19.00-21.30 น.และ
ในวนัที ่ในวนัที ่13 ตุลาคม 2554 โดยแบ่งเป็น 
      4.3.1 Rescue Robot โดย ทมี iRAP_Pro จากสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือซึ่งชนะเลศิจาก “World Robocup 2011” และทมีBART LAB จาก
มหาวทิยาลยัมหดิล หรอืทมี Suscess จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ศาลายา 
รองชนะเลศิอนัดบัที ่1 ทัง้ 2 ทมี จากการแขง่ขนัหุน่ยนตก์ูภ้ยัชงิแชมป์โลก Rescue Robot League 
ในงาน World Robocup 2010 ประเทศสงิคโปร ์
      4.3.2 หุ่นยนต์ ROBO@HOME ไดแ้ก่ หุ่นยนต์นะโม (NAMO) จาก
มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุร ี หุน่ยนต์ดนิสอ จากบรษิทั CT Asia Robotics  และหุ่นยนต ์
Humaniod จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
      4.3.3  หุน่ยนต ์ดนิสอ จากบรษิทั CT Asia Robotics หุน่ยนตด์นิสอ
เป็นหุ่นประเภท Humanoid หรอืหุ่นยนต์ที่อ่านภาษามอืภาษาไทยเป็นตวัแรกของโลกน้ี เป็น
งานวจิยัผลงานดา้นซอฟตแ์วรข์องคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดร้บัการสนบัสนุน
จากสถาบนัวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม โทรคมนาคม (สพท.) โดยผลงานน้ีเป็นงานปรญิญานิพนธ์
และวทิยานิพนธข์องนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์ และพฒันารว่มกบับรษิทัซทีเีอเชยี โรโบตกิส ์
จาํกดั ใชเ้วลาในการพฒันากว่า 5 ปี โดยใชเ้ทคโนโลยทีางดา้น Computational intelligence จดจาํ
ภาษามอืภาษาไทยทีเ่ป็นภาพเคลื่อนไหว ทีใ่ชส้ื่อสารกบัผูพ้กิารทางการไดย้นิ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งใช้
อุปกรณ์ชว่ย เชน่ถุงมอืไซเบอร ์ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการผลติเพือ่ใชง้านรบัออรด์อร-์เสริฟ์อาหารในรา้น
เอม็เคสกุี ้จาํนวน 10 ตวั 
    5.  กจิกรรม Science and Mathematics Rally ในวนัที ่11 ตุลาคม 2554 เวลา 
16.30-18.00 น. 
    6.  การศกึษาดูงานนอกสถานทีด่า้นศลิปวฒันธรรมไทย ไดแ้ก่ วดัพระศรรีตัน
ศาสดาราม พระทีน่ัง่วมิานเมฆ พระตําหนกัจติรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสติ วดัพระเชตุพนวมิลมงั
คลารามฯ  ภเูขาทอง พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตพิระนคร วดัไตรมติรวทิยาราม นิทรรศน์รตันโกสนิทร ์
วดัพระปฐมเจดยีฯ์ พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตนิครปฐม พระราชวงัสนามจนัทร ์ พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ไทย 
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 การจดังานในครัง้น้ี จะมรีายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละวนั ดงัปรากฎในกําหนดการ

ต่อไปน้ี 

Event Schedule 

The 7th International Student Science Fair (ISSF) 2011 

Mahidol Wittayanusorn School (MWITS) 

Nakhon Pathom, Thailand 

------------------------------- 
 

Monday, October 10, 2011  
 

  Students & Teachers              Principals 
Time Program Place Program Place 

 Early arrival of team 
members Dormitory check 
in for arrived team 
members 

1st Floor, Bldg. 9 Early arrival               
Check in at the hotel 

Rose Garden 
Riverside Hotel 

07:00 Breakfast (for early arrived 
team members) 
Arrival of all other team 
members  

Cafeteria, Bldg.5  Breakfast (for early 
arrived team 
members) 
 

Rose Garden 
Riverside Hotel 

08:30 Registration (for all team members) 1st Floor, Bldg.9 
09:00 Poster set up 2nd Floor, Bldg.6   
12:00 Lunch Cafeteria, Bldg.5  Lunch Cafeteria, Bldg.5  
13:00 Leisure activities or exercise at one’s own convenience  

view Exhibition for the Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th 
Cycle Birthday Anniversary 

18:00 Dinner Cafeteria, Bldg.5  
19:00  Departure to the hotel Rose Garden 

Riverside Hotel 22:00 Bed Time MWITS Dormitory 
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Tuesday, October 11, 2011 
 
  Students & Teachers              Principals 

Time Program Place Program Place 

06:00 Registration for late arrival team members 1st Floor, Bldg.9 
07:00 Breakfast 1st Floor, Bldg.14 

(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Breakfast for late 
arrival team 
members 

Breakfast 
Pick up from the 
hotel 

MWITS 1st  Floor, 
Bldg.14 

Rose Garden Riverside 
Hotel 

08:00 All team members and guests at the grand hall 
Rehearsal of the opening ceremony 
(Dress: Formal) 

Phra Ubali 
Kunupamachan 
Auditiorium,     2nd 
Floor, Bldg.5 

09:30 Arrival of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn       
Opening of the 7th International Student Science Fair  
Presentations of three selected students’ project  

Phra Ubali 
Kunupamachan 
Auditorium,      2nd 
Floor, Bldg.5 

10:30 H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn exits the auditorium 
MWITS Executive Board has an audience with H.R.H. Princess 
Maha Chakri Sirindhorn 

 

 Team members station at their exhibited project posters Sport Center  
2nd Floor, Bldg.6 11:00 H.R.H. Princess visits and views project poster exhibitions 

12:30 Departure of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn  
12:30 Lunch  1st Floor, Bldg.14 

(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Lunch  1st Floor, Bldg.14 

13:30 Poster Presentation Sport Center  
2nd Floor, Bldg.6 

14:30 Coffee Break 1st Floor, Bldg.14 
(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Coffee Break 1st Floor, Bldg.14 
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Time Program Place Program Place 

15:00 Science activities:  
     Science Show  
 

Dr.Kovit Vorapipat 
Meeting Hall,              
4th Floor, Bldg.1 

      Science Labs Labs of Biology 
Room 3301, 3405  
Labs of Chemistry 
Room 3601, 3603 
Labs of Physics 
Room 3605, 3703,3705 

16:30 Science and Mathematics Rally  Football Field 
18:00 Welcome dinner and International Students’ Cultural Show Multipurpose Area 
21:00  Departure to the 

hotel 
Rose Garden Riverside 
Hotel 22:00 Bed Time MWITS Dormitory 

 
Wednesday, October 12, 2011 
 
  Students & Teachers              Principals 

Time Program Place Program Place 

06:00 Exercises at one’s own 
convenience 

MWITS Exercises at one’s 
own convenience 

Rose Garden 
Riverside Hotel 

07:00 
 

 
08:00 

Breakfast 1st Floor, Bldg.14 
(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Breakfast 
 
 
Pick up from the hotel 

Rose Garden 
Riverside Hotel  

09:00 Special lecture by the Nobel Laureate, Professor Dr. Robert Huber Phra Ubali 
Kunupamachan  
Auditorium,       
2nd Floor, Bldg.5 

10:30 Coffee Break 1st Floor, Bldg.11 
(for teachers)  
1st Floor, Bldg.9 
(for students) 

Coffee Break 1st Floor, Bldg.12 
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Time Program Place Program Place 

11:00 Student’s project oral presentation (10 paralleled sessions) See page 16-25 

12:00 Lunch 1st Floor, Bldg.14 
(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Lunch 1st Floor, Bldg.14 

13:00 Student’s project oral presentation (continued) (10 paralleled sessions) See page 16-25 

14:20 Coffee Break 1st Floor, Bldg.11 
(for teachers)  
1st Floor, Bldg.9 
(for students) 

Coffee Break 1st Floor, Bldg.12 

15:00 Student’s project oral presentation (continued) (10 paralleled sessions) See page 16-25 

17:00 Leisure activities or exercise at one’s own convenience  

18:00 
 

Dinner 1st Floor, Bldg.14 
(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Dinner 
 

1st Floor, Bldg.14 

19.00  Departure to the hotel Rose Garden 
Riverside Hotel 

19:00 
 
 
 
 
 

Robotic Show  
 
 
Astronomy night & Sky watch 

Sport Center 
4th Floor, Bldg.6 
 
Virtual Reality 
Theater, 4th Floor, 
Bldg.2 & Rooftop, 
Bldg.2-3 

21.30   Departure to the hotel Rose Garden 
Riverside Hotel 22:00 Bed Time MWITS Dormitory 
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Thursday, October 13, 2011 
 
  Students & Teachers              Principals 

Time Program Place Program Place 

06:00 Exercises at one’s own 
convenience 

MWITS Exercises at one’s 
own convenience 

Rose Garden 
Riverside Hotel 

07:00 
 
 

07:45 

Breakfast 
 

1st Floor, Bldg.14 
(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5  
(for students) 

Breakfast 
 
 
Pick up from the hotel 

Rose Garden 
Riverside Hotel 

08:30 Poster Presentation Sport Center 
2nd Floor, Bldg.6 

Arrival at MWITS  

 Best Practice Presentation (Only teachers&Principals) by 
 Dr.Jang Hyuk Kwon, Principal of KSA of KAIST  
 Mrs.Virginia Cheng, Principal of NJC  
 Representative from IMSA 

Virtual Reality 
Theatre, 4th Floor, 
Bldg.2 

10:00 
 

Robotic Show Sport Center  
4th Floor, Bldg.6 

  

 Coffee Break 1st Floor, Bldg.11 
(for teachers)  
1st Floor, Bldg.9  
(for students) 

Coffee Break Room 3301,  
3rd Floor, Bldg.3 

10:30 Poster Presentation        
 
Workshop of Interest  
(Only teachers) by 
 Dr.David Workman 

from IMSA, U.S.A. 
(SINOS) 

or 
 Dr.Myra Halpin from 

NCSSM, U.S.A. 
(Chemistry) 

 

Sport Center  
2nd Floor, Bldg.6 
 
 
Room 2502,  
5rd Floor, Bldg.2 
 
 
Room 3503,  
5rd Floor, Bldg.3 

Principal Meeting Prof. Dr.Sippanondha 
Ketudat Meeting 
Room, 3rd Floor, 
Bldg.3  
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Time Program Place Program Place 

12:00 Lunch 1st Floor, Bldg.14 
(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Lunch Room 3301,  
3rd Floor, Bldg.3 

12:45 Departure for souvenir shopping  In Bangkok 
18:30 Dinner 

Closing Ceremony and farewell party     
Multipurpose area 

21:30  Departure to the hotel Rose Garden 
Riverside Hotel 22:00 Bed Time MWITS Dormitory 

 
Friday, October 14, 2011 
 

Students & Teachers              Principals 

Time  Program Place Program Place 

06:00 Exercises at one’s own 
convenience 

MWITS Exercises at one’s 
own convenience 

Rose Garden 
Riverside Hotel 

07:00 
 
 

08:00 

Breakfast 
 

1st Floor, Bldg.14 
(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Breakfast 
 
 
Pick up from the hotel  

Rose Garden 
Riverside Hotel 

08:30 Depart for study visits (Lunch boxes will be provided) See page 26-30 

17:00 Return to MWITS 
18:00 

 
 

 

Dinner 
 
 

1st Floor, Bldg.14 
(for teachers) 
Cafeteria, Bldg.5 
(for students) 

Dinner  
 
 
 

1st Floor, Bldg.14 
 
 
 

 Leisure activities or exercise at one’s own convenience 
 

Departure of team members for late Friday night flight 
19:30  Departure to the hotel 

Free Time  
Rose Garden 
Riverside Hotel 22:00 Bed Time MWITS Dormitory 

 
  2.4.4 ประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มงาน 
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 2.5 ตวัช้ีวดั 
  2.5.1 ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มงานโดยภาพรวม 
  2.5.2 ผลสมัฤทธิด์า้นความรูแ้ละทกัษะการนําเสนอผลงานของผูเ้ขา้รว่มงาน 
 
 2.6 ระยะเวลา 
  วนัที ่11-14 ตุลาคม 2554 
 
 2.7 สถานท่ีจดังาน 
  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  จงัหวดันครปฐม  ประเทศไทย 
 
 2.8  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
   โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
 
  2.9  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  2.9.1 นักเรยีนจากโรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละโรงเรยีนมธัยมศกึษาชัน้นําทัง้ในและ
ต่างประเทศ มทีกัษะ/ประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานและแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เกดิ
บรรยากาศทางวชิาการดา้นการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรก์บัเยาวชนไทย 
  2.9.2 เยาวชนและครไูทยและต่างประเทศ ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์และเรยีนรูซ้ึง่
กนัและกนัเสรมิสรา้งมติรภาพและความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างโรงเรยีนและนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการ
สอนสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 อภวิชัร ์หาญปราบ (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการประเมนิ เรื่อง การประเมนิโครงการสง่เสรมิ
สขุภาพนกัเรยีน โรงเรยีนมธัยมท่าแคลง โดยใชร้ปูแบบการประเมนิแบบซปิป์ (CIPP Model) ประเมนิ
โครงการในดา้นบรบิท (Context) ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้น
ผลผลติ (Product) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครปูระจาํชัน้ จาํนวน 12 คน เป็นการสุม่แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และนกัเรยีน จาํนวน 90 คน เป็นการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Sampling) ตามระดบัชัน้ที่
นกัเรยีนศกึษา และการสุม่แบบงา่ย (Simple Random Sampling)  เพื่อใหไ้ดร้ายชื่อ กลุ่มตวัอยา่ง 
โดยการจบัสลากรายชื่อนกัเรยีนใหไ้ดต้ามจาํนวนทีต่อ้งการ (โดยกาํหนดจาํนวน กลุ่มตวัอยา่งนกัเรยีน
เป็นระดบัชัน้เรยีนละ 15 คน จํานวน 6 ระดบัชัน้ รวม 90 คน) เครื่องมอื ทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้น การวเิคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย  
คะแนนเฉลีย่ และความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (SD)   
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  ผลการประเมนิพบวา่ 
 1. การประเมนิด้านบรบิทเกี่ยวกบัความเหมาะสมและสอดคล้องของวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการกบันโยบายของโรงเรยีน มาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน และมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ รวมทัง้ความต้องการของครู และความต้องการของนักเรยีน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ   
 2. การประเมนิดา้นปจัจยัเบือ้งตน้เกีย่วกบัความเหมาะสมของบุคลากร สถานทีด่ําเนินการ 
ระยะเวลาดาํเนินงาน ความเพยีงพอและความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ รวมถงึ การสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ   
 3.  การประเมนิดา้นกระบวนการเกีย่วกบัความเหมาะสมของการดําเนินงานตามกจิกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรยีน กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมฟนัสะอาดเหงอืกแขง็แรง   
กจิกรรม เพื่อนเตอืนเพื่อน กจิกรรมประกวดจดัป้ายนิเทศสุขภาพ กจิกรรมอบรมใหค้วามรูสุ้ขภาพ  
กจิกรรม ขยบักายสบายชวี ีกจิกรรมออกกําลงักาย กฬีา และนันทนาการ กจิกรรมคลนิิกสุขภาพ
นกัเรยีน และกจิกรรมใสใ่จสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ   
 4.  การประเมนิดา้นผลผลติเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรยีน กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กจิกรรมฟนัสะอาดเหงอืกแขง็แรง กจิกรรม
เพือ่นเตอืนเพือ่น กจิกรรมประกวดจดัป้ายนิเทศสขุภาพ  กจิกรรมอบรมใหค้วามรูสุ้ขภาพ  กจิกรรม
ขยบักายสบายชวี ีกจิกรรมออกกําลงักาย กฬีา และนันทนาการ กจิกรรมคลนิิกสุขภาพนักเรยีน  
และกจิกรรมใสใ่จสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 สมศกัดิ ์คงกําไร (2552: บทคดัย่อ) ไดท้าํการประเมนิเรื่อง การประเมนิโครงการโรงเรยีน
สง่เสรมิสุขภาพโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์4 ครัง้น้ี เป็นการวจิยัประเมนิผล(Evaluation Research) 
มุง่ประเมนิเกีย่วกบัประเมนิบรบิท(Context Evaluation)โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพเกีย่วกบั
ความตอ้งการจาํเป็นและความเหมาะสมของวตัถุประสงคโ์ครงการ ประเมนิปจัจยันําเขา้ (Input Evaluation) 
ของโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพเกีย่วกบับุคลากรและทรพัยากรต่าง ๆ ประเมนิกระบวนการ 
(Process Evaluation) กระบวนการดําเนินโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพเกี่ยวกบัการจดั
กจิกรรมต่าง ๆ และประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) ต่าง ๆ ของโครงการ เกีย่วกบัความรูข้อง
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ การนําความรูไ้ปใช ้และความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งมวีตัถุประสงคข์องการประเมนิ
โครงการ ดงัน้ี เพื่อประเมนิบรบิทโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพเกี่ยวกบัความต้องการจําเป็นและ
ความเหมาะสมของวตัถุประสงคโ์ครงการ เพื่อประเมนิปจัจยันําเขา้ของโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิ
สุขภาพเกีย่วกบับุคลากรและทรพัยากรต่าง ๆ เพื่อประเมนิกระบวนการดาํเนินโครงการโรงเรยีน
ส่งเสรมิสุขภาพเกีย่วกบัการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อประเมนิผลผลติของโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิ
สุขภาพเกีย่วกบัความรูข้องผูเ้ขา้รว่มโครงการการนําความรูไ้ปใช ้และความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
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 ผลการประเมนิพบว่า ผลการประเมนิโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพของโรงเรยีนราช
ประชานุเคราะห ์4 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นปรากฏผลดงัน้ี 
 1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องของ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครรูบัผดิชอบ
โครงการมคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
 2. ผลการประเมนิด้านปจัจยัป้อนเกี่ยวกบัความเหมาะของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
บุคลากร และวธิดีาํเนินการตามโครงการ ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููร้บัผดิชอบโครงการ 
มคีวามเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมากผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
 3. ผลการประเมนิดา้นกระบวนการเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน
ตามโครงการทีป่ฏบิตัจิรงิ ตามความคดิของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูผูร้บัผดิชอบโครงการ และ
กรรมการ มคีวามคดิเหน็วา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
 4. ผลประเมินด้านผลผลิตหรืองานเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดําเนินงาน
โครงการกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููร้บัผดิชอบ
โครงการ ผูป้กครอง และกรรมการสถานศกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัผลการดําเนินงานอยู่ในระดบั
มากผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
           5. ผลการศกึษาปญัหา และอุปสรรคของการดาํเนินงานโครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสุขภาพ
ของโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์4 ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูผูร้บัผดิชอบ
โครงการ ผูป้กครอง และกรรมการสถานศกึษา นกัเรยีน พบวา่ 
              5.1 ดา้นบุคลากร บุคลากรมไีม่เพยีงพอต่อการดําเนินโครงการ ทําใหก้ารดําเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสุขภาพ ของโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์4 ขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิล
เทา่ทีค่วร บุคลากรแต่ละคนมภีารงานมาก จงึทาํใหไ้มม่เีวลาในการดาํเนินงานตามโครงการดาํเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสุขภาพของโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์4 ไดเ้ตม็ที ่โรงเรยีนขาดบุคลากรที่
มคีวามชาํนาญดา้นการสง่เสรมิสขุภาพจงึทาํใหก้ารสง่เสรมิสขุภาพในสถานศกึษาไมม่คีุณภาพ 
  5.2 ดา้นงบประมาณ งบประมาณมจีาํกดัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของสถานศกึษา
เน่ืองจากในแต่ละปีงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรมจีํานวนน้อยจงึทําใหย้ากต่อการวางแผนปฏบิตักิาร
ของโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพของโรงเรยีนราชประนุเคราะห ์4 
  5.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นวสัดุอุปกรณ์มไีมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของสถานศกึษา
เน่ืองจากงบประมาณมจีาํกดัขาดวสัดุอุปกรณ์ทีเ่อือ้ต่อการดาํเนินงานโครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสุขภาพ 
ของโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์4 จงึทําใหก้ารดาํเนินงานขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิลและ
เอกสาร คูม่อืในการดาํเนินงานโครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพมน้ีอย 
  5.4 ด้านการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ไม่มีปญัหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ 
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 คณินนุช พจิตินรการ (2550: 84) ไดป้ระเมนิโครงการรกัการอ่านของนกัเรยีนพรประสาท
วทิยา โดยใชร้ปูแบบการประเมนิซปิ ผลการวจิยั พบว่า ความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอโครงการรกัการ
อ่านใน 5 ดา้น คอื ดา้นบรบิท พบว่า หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการรกัการอ่าน 
โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูร่ะดบัด ีดา้นปจัจยันําเขา้ พบว่า บุคลากร วสัดุปกรณ์ และงบประมาณ 
มคีวามเพยีงพออยู่ในระดบัปานกลาง ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการดําเนินการ การจดั
กิจกรรม การพฒันาบุคลากร และการติดามประเมนิผล มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ด้าน
ผลผลติ พบว่า ผลการดําเนินงานโครงการรกัการอ่านครมูคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้น
ผลกระทบ พบว่า ผลกระทบทีเ่กดิกบันกัเรยีนคร ูมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง นิสยัรกัการ
อา่นของนกัเรยีน พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ (2537: 265) ได้ประเมินโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร โดยใชร้ปูแบบซปิ ผลการวจิยั พบว่าขา้ราชการครผููผ้า่นการอบรมมี
ความคดิเหน็วา่ โครงการอบรมพฒันาคุณภาพชวีติขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากทัง้โดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน คอืด้านปจัจยัแวดล้อม มคีวามเหมาะสมเป็น
ลําดบัทีส่าม ประกอบดว้ย เรื่องความเหมาะสมของหลกัการเหตุผล และวตัถุประสงคต่์อการพฒันา
ตนเอง พฒันางานและความต้องการรูใ้นหลกัการเหตุผลและวตัถุประสงคข์องโครงการ ดา้นปจัจยั
นําเข้า มคีวามเหมาะเป็นลําดบัที่สี่ ประกอบด้วย เรื่อง วิทยากร อาคารสถานที่ หลกัสูตร วสัดุ
อุปกรณ์ ระยะเวลา และงบประมาณ ดา้นกระบวนการ มคีวามเหมาะสมลําดบัทีห่น่ึง ประกอบดว้ย
เรื่องการประสานงานของผูร้บัผดิชอบโครงการ การใชส้ื่อประกอบการบรรยายและกระบวนการจดั
อบรม ด้านผลผลติ มคีวามเหมาะสมลําดบัที่สอง ประกอบด้วยเรื่องกานําผลการอบรมไปพฒันา
ตนเอง และพฒันางานในความรบัผดิชอบ 
 พชันี สมพงษ์ (2555: 73-81) ไดป้ระเมนิโครงการศกึษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาวเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรกัษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั  
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชร้ปูแบบซปิ (CIPP Model) ประกอบดว้ย ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยันําเขา้ ดา้น
กระบวนการ ด้านผลผลิต ผลการวิจยั พบว่า ด้านประบริบท ได้แก่ วตัถุประสงค์ของการจัด
การศกึษาอบรม พบว่า สอดคล้องกบันโยบายสาธารณสุข ความต้องการของผู้เขา้รบัการศึกษา
อบรม และปญัหาและสภาพสงัคมปจัจุบนัซึง่นําไปสูค่วามจาํเป็นของการดาํเนินโครงการอยูใ่นระดบั
มาก ดา้นปจัจยันําเขา้ ไดแ้ก่ คุณลกัษะของอาจารยพ์เิศษ คุณลกัษณะของแพทยพ์ีเ่ลี้ยงประจํา
แหล่งฝึก คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรม ระยะเวลา วสัดุอุปกรณ์ และสถานทีศ่กึษาอบรม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมการศกึษาอบรม และการ
ประสานงานมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ดา้นผลผลติ ไดแ้ก่ความรูท้ีไ่ดร้บัหลกัการศกึษา
อบรมเสรจ็สิน้ และการนําความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิาน มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
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 อรอนงค ์มากจนัทร ์(2555: 128-131) ไดป้ระเมนิโครงการพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ หลกัสตูร
พฒันาชุมชนโดยความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัศลิปากร กบั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย โดยประยกุตใ์ชร้ปูแบบการประเมนิซปิป์ (CIPP Model) ของแดเนียลแอล 
สตฟัเฟิลปีม มาเป็นแนวทางการประเมนิ ด้านปจัจยันําเขา้ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และ
เพิม่เตมิในสว่นของการตดิตามผลโครงการ ผลการวจิยัพบวา่ 
  1)  การประเมินด้านปจัจยันําเข้า เกี่ยวกบัความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรม 
คุณสมบตัขิองวทิยากรและทรพัยากรสนบัสนุน ตามความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการอบรมและวทิยากร 
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และสงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
  2)  การประเมนิด้านกระบวนการดําเนินงานโครงการ เกี่ยวกบัความเหมาะสมของ
การจดัดาํเนินการฝึกอบรมและดา้นการมสีว่นรว่มของผูเ้ขา้รบัการอบรม ตามความคดิเหน็ของผูเ้ขา้
รบัการอบรมและวทิยากรมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและสงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
  3)  การประเมนิด้านผลผลติของโครงการ พบว่า ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในเน้ือหาวชิาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม และมเีจตคตต่ิองานพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และ
สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
  4)  การตดิตามผลโครงการพบวา่ ผูผ้า่นการอบรมมกีารนําความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิาน 
มพีฤตกิรรมการปฏบิตังิาน และผูนํ้าชุมชนมคีวามพงึพอใจต่อการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของผูผ้า่น
การอบรม อยูใ่นระดบัมาก และสงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้



 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้น้ี มจุีดมุง่หมายเพื่อประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. การกาํหนดแหล่งขอ้มลู 
2. กรอบในการประเมนิโครงการ 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดแหล่งข้อมลู 
 แหล่งข้อมลู ประกอบดว้ย 
      1.  ผูเ้ชี่ยวชาญ หมายถึง ผูท้ี่มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านการทาํโครงงาน การเรยีนการสอนคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ในการวจิยัน้ี
หมายถงึ ผูท้ีค่วามรู ้ความสามารถและมปีระสบการณ์ดา้นการทําโครงงาน และหรอืมปีระสบการณ์
ดา้นการสอนคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป และเป็นคณาจารยจ์ากภาควชิาฟิสกิส ์
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรแ์ละศนูยว์ทิยาศาสตรศ์กึษาของมหาวทิยาลยั จาํนวน 3 คน 
 2.  คณะกรรมการประสานงาน หมายถงึ ผูด้ํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการ  รองผูอ้ํานวยการ 
หวัหน้าสาขาวชิาคณิตศาสตร ์สาขาวชิาฟิสกิส ์สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิาภาษาไทย 
สาขาวิชาพลานามยั สาขาวิชาสงัคมศึกษาและศิลปะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  หวัหน้าฝา่ยวชิาการ  ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ ฝา่ยกจิการ
หอพกั และฝา่ยวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จาํนวน 20 คน  
 
ตาราง 1  ขอ้มลูพืน้ฐานของคณะกรรมการประสานงาน 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 

 
7 

 
41.18 

     หญงิ 10 58.82 
รวม 17 100 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
อาย ุ   
     31-40 ปี 4 23.53 
     41-50 ปี 7 41.18 
     51-60 ปี 6 35.29 

รวม 17 100 
วฒิุการศึกษา 
     ปรญิญาตร ี

 
3 

 
17.65 

     ปรญิญาโท 14 82.35 
รวม 17 100 

 

 3.  คณะกรรมการฝ่ายจดักจิกรรม หมายถึง ครูวชิาการ ใน 5 สาขาวชิา คอื สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ สาขาวชิาฟิสกิส์ สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวิชาเคม ีและสาขาวชิาคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลย ีในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จาํนวน 24 คน 
 

ตาราง 2  ขอ้มลูพืน้ฐานของคณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 

 
9 

 
47.37 

     หญงิ 10 52.63 
รวม 19 100 

อาย ุ
     น้อยกวา่ 30 ปี 

 
2 

 
10.53 

     31-40 ปี 14 73.68 
     41-50 ปี 1 5.26 
     51-60 ปีขึน้ไป 2 10.53 

รวม 19 100 
วฒิุการศึกษา 
     ปรญิญาตร ี

 
3 

 
15.79 

     ปรญิญาโท 16 84.21 
รวม 19 100 
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 4.  คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่าง ๆ หมายถงึ ครูวชิาการและเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร โดย
แบ่งเป็นครูวิชาการ 9 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาเคม ีสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาพลานามยั สาขาวชิาสงัคมศึกษาและศิลปะ สาขาวิชา
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ และเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏบิตักิาร ใน 6 ฝ่าย คอื 
ฝา่ยวชิาการ  ฝา่ยอาํนวยการ ฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์ฝา่ยกจิการหอพกั ฝา่ยอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
และฝา่ยวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จาํนวน 90 คน  
 

ตาราง 3  ขอ้มลูพืน้ฐานของคณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่าง ๆ 
 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 

 
17 

 
36.17 

     หญงิ 30 63.83 
รวม 47 100 

อาย ุ
     น้อยกวา่ 30 ปี 

 
10 

 
21.28 

     31-40 ปี 23 48.94 
     41-50 ปี 6 12.77 
     51-60 ปี 8 17.02 

รวม 47 100 
วฒิุการศึกษา 
     ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

 
3 

 
6.38 

     ปรญิญาตร ี 11 23.40 
     ปรญิญาโท 32 68.09 
     ปรญิญาเอก 1 2.13 

รวม 47 100 

 
 5. คณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงาน หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็น
คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนทีม่ารว่มนําเสนอโครงงาน จาํนวน 20 คน 
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ตาราง 4  ขอ้มลูพืน้ฐานของคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 

 
11 

 
64.71 

     หญงิ 6 35.29 
รวม 17 100 

อาย ุ   
     31-40 ปี 14 82.35 
     51-60 ปี 3 17.65 

รวม 17 100 
วฒิุการศึกษา   
     ปรญิญาเอก 17 100 

รวม 17 100 

 
 6.  นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน หมายถงึ นักเรยีนจากโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
โรงเรยีนในต่างประเทศ จํานวน 27 โรงเรียน โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จํานวน 12 แห่ง 
โรงเรยีนในโครงการ วมว. และโรงเรยีนในโครงการ พสวท. ที่ร่วมนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร ์จาํนวน 366 คน  
 
ตาราง 5  ขอ้มลูพืน้ฐานของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 

 
123 

 
56.94 

     หญงิ 93 43.06 
รวม 216 100 

ระดบัชัน้   
     มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่4 7 3.24 
     มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่5 10 4.63 
     มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่6 199 92.13 

รวม 216 100 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
กลุ่มสถาบนัการศึกษา   
     โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 144 66.67 
     โรงเรยีนวทิยาศาสตรใ์นต่างประเทศ 50 23.15 
     โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยัทัง้ 12 แหง่ 22 10.19 
     โรงเรยีนในโครงการ วมว. - - 
     โรงเรยีนในโครงการ พสวท. - - 

รวม 216 100 

 
 7.  ผูบ้รหิารและครูทีเ่ขา้ร่วมงาน หมายถงึ ผูบ้รหิารและครู จากโรงเรยีนในต่างประเทศ 
จาํนวน 27 โรงเรยีน โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั จาํนวน 12 แหง่ โรงเรยีนในโครงการ วมว.และ
โรงเรียนในโครงการ พสวท. ที่พานักเรียนเข้าร่วมการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร ์จาํนวน 63 คน 
 
ตาราง 6 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูบ้รหิารและคร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 

 
18 

 
54.55 

     หญงิ 15 45.45 
รวม 33 100 

อาย ุ
     น้อยกวา่ 30 ปี 

 
3 

 
9.09 

     31-40 ปี 13 39.39 

     41-50 ปี 9 27.30 
     51-60 ปี 8 24.24 

รวม 33 100 
ตาํแหน่ง   
     ผูบ้รหิาร 2 6.06 
     คร ู 31 93.94 

รวม 33 100 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน(คน) ร้อยละ 
สาระการเรียนรู้ท่ีสอน   
     คณติศาสตร ์ 2 6.06 
     ฟิสกิส ์ 3 9.09 
     เคม ี 10 30.30 
     ชวีวทิยา 8 24.24 
     วทิยาศาสตร ์ 2 6.06 
     ภาษาองักฤษ 3 9.09 
     ไมร่ะบ ุ 5 15.15 

รวม 33 100 
กลุ่มสถาบนัการศึกษา   
     โรงเรยีนวทิยาศาสตรใ์นต่างประเทศ 22 66.67 
     โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยัทัง้ 12 แหง่ 11 33.33 
     โรงเรยีนในโครงการ วมว. - - 
     โรงเรยีนในโครงการ พสวท. - - 

รวม 33 100 

 
 ในการวิจยัเก็บข้อมูลจาก คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการฝ่ายจดักิจกรรม
คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่าง ๆ คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
เสนอโครงงาน ผูบ้รหิาร และครทูีเ่ขา้รว่มงาน  ใชก้ลุ่มทีผู่ว้จิยักาํหนดมาทัง้หมด 
 
ตาราง 7 จาํนวนแหล่งขอ้มลู 
 

กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู จาํนวน (คน) 
1. ผูเ้ชีย่วชาญ 3 
2. คณะกรรมการประสานงาน 20 
3. คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม 24 
4. คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่าง ๆ 90 
5. คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน 20 
6. นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน 366 
7. ผูบ้รหิาร ครทูีเ่ขา้รว่มงาน 63 

รวม 586 
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2. กรอบในการประเมินโครงการ 
 การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์ มรีายละเอยีดของดา้นการประเมนิ ตวัชีว้ดัการประเมนิ เครื่องมอื ระยะเวลาใน
การประเมนิ แหล่งขอ้มลู เกณฑส์าํหรบัการประเมนิ 
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กรอบการประเมินโครงการการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

ด้านการประเมิน ตวัชี้วดัการประเมิน เครื่องมือ 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู เกณฑส์าํหรบัการประเมิน 

1. ดา้นบรบิท 

(Context) 

  

ความสอดคลอ้งของ
วตัถุประสงคข์องโครงการกบั
แผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 

2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิล
วทิยานุสรณ์ และแผนปฏบิตัิ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555  

ของกระทรวงศกึษาธกิาร     

แบบวเิคราะหเ์อกสาร 
 

 

 

 

ต.ค. 54 ผูเ้ชีย่วชาญ 

 

วตัถุประสงคข์องโครงการม ี

ความสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัิ
งาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของ
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

และแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี  

พ.ศ. 2552-2555  ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่
คา่เฉลีย่ความสอดคลอ้งอยูใ่น
ระดบัมากขึน้ไป (ตัง้แต่ 3.51  

ขึน้ไป จากมาตร 5 ระดบั)  

2. ดา้นปจัจยั
เบือ้งตน้ 

(Input) 

  

ความพรอ้ม ความเหมาะสมและ
ความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ 

แบบสอบถาม 11-14 ต.ค. 54 - คณะกรรมการประเมนิการ
นําเสนอโครงงาน 

- ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 

- นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน  

ผลการประเมนิ ความพรอ้ม 

ความเหมาะสมและความ
เพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ อยูใ่น
ระดบัมากขึน้ไป(ตัง้แต่ 3.51  

ขึน้ไป จากมาตร 5 ระดบั) 
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ด้านการประเมิน ตวัชี้วดัการประเมิน เครื่องมือ 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู เกณฑส์าํหบัการประเมิน 

 ความพรอ้ม ความเหมาะสมและ
ความเพยีงพอของสถานที ่

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

11-14 ต.ค. 54 - คณะกรรมการประเมนิการ
นําเสนอโครงงาน 

- ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 

- นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน  

ผลการประเมนิความพรอ้ม  

ความเหมาะสมและความเพยีงพอ
ของสถานทีอ่ยูใ่นระดบัมากขึน้ไป
(ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตร 5 
ระดบั) 

 ความเหมาะสมและความเพยีงพอ
ของระยะเวลา 

แบบสอบถาม 11-14 ต.ค. 54 - คณะกรรมการประเมนิการ
นําเสนอโครงงาน 

- ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 

- นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน  

ผลการประเมนิ ความเหมาะสม
และความเพยีงพอของระยะเวลา 
อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป(ตัง้แต่ 3.51 

ขึน้ไป จากมาตร 5 ระดบั) 

 ความสอดคลอ้งของคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมการประเมนิการ
นําเสนอโครงงานกบัสาขาวชิา
ของโครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ 

แบบวเิคราะหเ์อกสาร 
 

 

 

 

ต.ค. 54 ผูเ้ชีย่วชาญ 

 

 

 

ผลการประเมนิความสอดคลอ้ง
ของสาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา
ของคณะกรรมการประเมนิกบั
โครงงานทีน่ําเสนอของนกัเรยีน 

อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป (ตัง้แต่ 3.51 

ขึน้ไป จากมาตร 5 ระดบั) 
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ด้านการประเมิน ตวัชี้วดัการประเมิน เครื่องมือ 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู เกณฑส์าํหรบัการประเมิน 

3. ดา้นกระบวนการ 
(Process) 

  

การบรหิารโครงการ ไดแ้ก ่

- การวางแผน การเตรยีม
ความพรอ้ม  

- การดาํเนินการบรหิาร
โครงการ 

แบบสอบถาม 

 

11-14 ต.ค. 54 - คณะกรรมการประสานงาน 

- คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม 

- คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่างๆ 

- ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 

- นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  

ผลการประเมนิความเหมาะสมใน
การบรหิารโครงการ อยูใ่นระดบั
มากขึน้ไป (ตัง้แต่ 3.51 

 ขึน้ไป จากมาตร 5 ระดบั) 

 การจดักจิกรรมดา้น
วทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ 
- การวางแผน การเตรยีม
ความพรอ้ม  

- การปฏบิตัขิอง
ผูร้บัผดิชอบในการจดั
กจิกรรม 

แบบสอบถาม 11-14 ต.ค. 54 - คณะกรรมการประสานงาน 

- คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม 

- ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 

- นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  

ผลการประเมนิความเหมาะสม
และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบใน
การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป (ตัง้แต่ 

3.51 ขึน้ไป จากมาตร 5 ระดบั) 

 การจดักจิกรรม  Walk Rally  

ไดแ้ก่ 
- การวางแผน การเตรยีม
ความพรอ้ม  

- การปฏบิตัขิอง
ผูร้บัผดิชอบในการจดั
กจิกรรม 

แบบสอบถาม 11-14 ต.ค. 54 - คณะกรรมการประสานงาน 

- คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม 

- ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 

- นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  

ผลการประเมนิความเหมาะสม
และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบใน
การจดักจิกรรม Walk Rally อยู่
ในระดบัมากขึน้ไป (ตัง้แต่ 3.51 

ขึน้ไป จากมาตร  5 ระดบั) 
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ด้านการประเมิน ตวัชี้วดัการประเมิน เครื่องมือ 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู เกณฑส์าํหรบัการประเมิน 

4. ดา้นผลลพัธ ์
(Outcome) 

ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดั
งานการนําเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตร ์

แบบสอบถาม 11-14 ต.ค. 54 - ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน 

- นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  

 

ผลการประเมนิความพงึพอใจใน
สว่นประกอบแต่ละดา้นของ
โครงการนําเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัมากขึน้
ไป (ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตร 
5 ระดบั) 

 จาํนวนผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน 

ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้น
การทาํโครงงาน การจดัการเรยีน
การสอนและคาดวา่จะนําความรู้
ทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ 

แบบสอบถาม 11-14 ต.ค. 54 นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน ผลการประเมนิของนกัเรยีนทีเ่ขา้
รว่มเสนอโครงงาน จาํนวนไมต่ํ่า
กวา่รอ้ยละ 70 มกีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละคาดวา่จะนําความรูท้ี่
ไดไ้ปใช ้

  11-14 ต.ค. 54 ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร และ
ครทูีเ่ขา้รว่มงาน จาํนวนไมต่ํ่ากวา่
รอ้ยละ 70 มกีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละคาดวา่จะนําความรูท้ี่
ไดไ้ปใช ้
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ด้านการประเมิน ตวัชี้วดัการประเมิน เครื่องมือ 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู เกณฑส์าํหรบัการประเมิน 

 

ทกัษะการนําเสนอโครงงาน
ภาคบรรยายของนกัเรยีน 

แบบสอบถาม 11-14 ต.ค. 54 - คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอ
โครงงาน 

- ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน 

ผลการประเมนิของนกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การประเมนิทกัษะการนําเสนอ
โครงงาน อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป 

(ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป) มจีาํนวนไมต่ํ่า
กวา่รอ้ยละ 70  

 

ความตระหนกัในการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์

แบบสอบถาม 11-14 ต.ค. 54 - นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มนําเสนอโครงงาน 

 

ผลการประเมนิความตระหนกั 

ในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป (ตัง้แต่ 3.51 

ขึน้ไป จากมาตร 5 ระดบั) 

 

จาํนวนผูบ้รหิาร และคร ูจาก
โรงเรยีนอืน่ๆ ทีเ่ขา้รว่ม
โครงการมกีารสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนใน
ต่างประเทศทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ 

แบบสาํรวจ หลงัเสรจ็สิน้
โครงการแลว้
ประมาณ 1 

เดอืน 

ผูบ้รหิารและครจูากโรงเรยีนทีเ่ขา้
รว่มโครงการ 
 

ผลการประเมนิของจาํนวน
โรงเรยีนทีม่กีารสรา้งความสมัพนัธ์
กบัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้
รว่มโครงการ มจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่ 
รอ้ยละ 5  
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3. เครือ่งมือในการการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี มทีัง้หมด 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
 1.  แบบวเิคราะหเ์อกสาร การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน 
ระดบันานาชาติ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สําหรบัผู้เชี่ยวชาญ โดยจดัหมวดหมู่การวิเคราะห์
เอกสารแผนปฏิบตัิงาน แผนปฏิบตัิราชการ และสาขาวชิาที่สําเรจ็การศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมนิการนําเสนอโครงงาน โดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน คอื 
  ตอนที ่1 แบบวเิคราะหเ์อกสารแผนปฏบิตังิาน ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญใน
ประเดน็ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคข์องโครงการกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 
ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  จาํนวน 4 ขอ้  
  ตอนที ่2 แบบวเิคราะหเ์อกสารแผนปฏบิตัริาชการ ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
ในประเด็นความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์ของโครงการกบัแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2552-2555 ของกระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน 4 ขอ้  
  ตอนที ่3 แบบวิเคราะห์เอกสารสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมนิ ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ความคดิเหน็เกีย่วกบัความสอดคลอ้งระหว่าง
สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการประเมนิโครงงานกบัสาขาวชิาของโครงงานทีน่กัเรยีน
นําเสนอ 
 2. แบบสอบถาม เกี่ยวกับโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับ
นานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ในดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ ์มี
จาํนวน 7  ฉบบั 
  ฉบบัที ่1  แบบสอบถาม การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สาํหรบัคณะกรรมการประสานงาน มลีกัษณะ
เป็นมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี   
   ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนที ่2  ด้านกระบวนการ ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารโครงการ 
จาํนวน 11 ขอ้ การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์จาํนวน 9 ขอ้ และการจดักจิกรรม  Walk Rally ดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์จาํนวน 7 ขอ้ 
   ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 
  ฉบบัที ่2 แบบสอบถาม การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน 
ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สําหรบัคณะกรรมการฝ่ายจดักจิกรรม  ลกัษณะเป็น
มาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 ด้านกระบวนการ ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกบั การบรหิารโครงการ 
จาํนวน 11 ขอ้ การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์จํานวน 9 ขอ้ และการจดักจิกรรม Walk Rally ดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์จาํนวน 7 ขอ้ 
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   ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 
  ฉบบัที ่3  แบบสอบถาม การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน 
ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สําหรบัคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ ลกัษณะ
เป็นมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนที ่2  ด้านกระบวนการ ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกบั การบริหารโครงการ  
จาํนวน 11 ขอ้ 
   ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 

  ฉบบัที ่4  แบบสอบถาม การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สําหรบัคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน          
มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนที ่2 ด้านปจัจัยเบื้องต้น ได้แก่การสอบถามเกี่ยวกับความพร้อม ความ
เหมาะสมและความเพยีงพอ วสัดุอุปกรณ์ จํานวน 6 ข้อ สถานที่ในการนําเสนอ จํานวน 7 ข้อ 
ระยะเวลา จาํนวน          3 ขอ้  
   ตอนที ่3 ดา้นผลลพัธ์ ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกบัทกัษะการนําเสนอโครงงาน
ภาคบรรยายของนกัเรยีน จาํนวน 7 ขอ้ 
   ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 

  ฉบบัที ่5  แบบสอบถาม การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สําหรบัผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน มลีกัษณะเป็น
มาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนที ่1  สอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนที ่2 ด้านปจัจัยเบื้องต้น ได้แก่การสอบถามเกี่ยวกับความพร้อม ความ

เหมาะสมและความเพยีงพอ วสัดุอุปกรณ์ จํานวน 6 ขอ้ อาคารสถานที่ จํานวน 12 ขอ้ ระยะเวลา 
จาํนวน 8 ขอ้ 

   ตอนที ่3  ด้านกระบวนการ ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกบั การบริหารโครงการ 
จาํนวน 4 ขอ้ การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์จาํนวน 9 ขอ้ และการจดักจิกรรม  Walk Rally ดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์จาํนวน 4 ขอ้ 

   ตอนที ่4  ดา้นผลลพัธ ์ไดแ้ก่ การสอบถามเกีย่วกบั ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดั
งานนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์จํานวน 15 ขอ้  การแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นดา้นการทําโครงงาน 
การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ จํานวน 6 ขอ้ ทกัษะการ
นําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน จาํนวน 7 ขอ้  

   ตอนที ่5  ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 
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  ฉบบัที ่6  แบบสอบถาม การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สาํหรบันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มลีกัษณะเป็น
มาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนที ่2 ด้านปจัจัยเบื้องต้น ได้แก่การสอบถามเกี่ยวกับความพร้อม ความ

เหมาะสมและความเพยีงพอ วสัดุอุปกรณ์ จํานวน 6 ขอ้ อาคารสถานที่ จํานวน 12 ขอ้ ระยะเวลา 
จาํนวน 8 ขอ้ 

   ตอนที ่3 ด้านกระบวนการ ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกบั การบริหารโครงการ 
จาํนวน 4 ขอ้ การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์จาํนวน 9 ขอ้ และการจดักจิกรรม  Walk Rally ดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์จาํนวน 7 ขอ้ 

   ตอนที ่4  ดา้นผลลพัธ ์ไดแ้ก่ การสอบถามเกีย่วกบั ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดั
งานนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์จํานวน 15 ขอ้ การแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นดา้นการทําโครงงาน 
การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ จาํนวน 6 ขอ้ และความตระหนัก
ในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 ขอ้ 

   ตอนที ่5  ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 
 3.  แบบสาํรวจ เรือ่ง การประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบั
นานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สาํหรบัผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน มลีกัษณะเป็นแบบสาํรวจ
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ โดยแบ่ง
เน้ือหา ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 ดา้นผลลพัธ ์ไดแ้ก่ การสอบถามเกีย่วกบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีน
ในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ จาํนวน 5 ขอ้ 
  ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 
 

 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืในการวจิยั โดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
  1.  ศกึษาขอ้มูลเอกสาร ตําราทางวชิาการ ทฤษฎี แนวคดิและงานวจิยัเกี่ยวขอ้งกบั
การประเมนิโครงการเสนอโครงงาน  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืใหต้รงกบันิยามและ
ครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  2.  สรา้งแบบสอบถาม แบบวเิคราะห์เอกสาร และแบบสํารวจ ใหต้รงกบันิยามของ
ประเดน็การประเมนิ และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของขอ้คาํถามและภาษาทีใ่ช ้ความครอบคลุมและความสอดคลอ้งตามนิยาม  
  3.  นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เทีย่งตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความชดัเจนในการสือ่ความ โดยคดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่ี
คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีม่คีา่มากกวา่ หรอืเทา่กบั 0.66 มาใชใ้นแบบสอบถาม  
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  4.  นําแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข และ
เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบอกีครัง้ 
  5.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของเครื่องมอื แลว้นําเสนอคณะกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธต์รวจสอบ ก่อนทีนํ่าไปเกบ็ขอ้มลูต่อไป 
 
ตาราง 8  คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัการประเมนิโครงการเสนอ 
 โครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
 

แบบสอบถาม 
คา่ดชันี 

ความสอดคลอ้ง (IOC) 
ฉบบัที ่1 แบบสอบถามคณะกรรมการประสานงาน 0.66-1 
ฉบบัที ่2 แบบสอบถามคณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม 0.66-1 
ฉบบัที ่3 แบบสอบถามคณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่างๆ 0.66-1 
ฉบบัที ่4 แบบสอบถามคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน 0.66-1 
ฉบบัที ่5 แบบสอบถามผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน 0.66-1 
ฉบบัที ่6 แบบสอบถามนกัเรยีนทีร่ว่มนําเสนอโครงงาน 0.66-1 

 
4. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนของการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผูป้ระเมนินําหนงัสอืขอเกบ็ขอ้มลูจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ยื่นต่อผู้อํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลจากผู้เขา้ร่วม
โครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรเ์ของนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ โดย
ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัที ่11-14 ตุลาคม 2554  
 2.  ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
      2.1 กรณีที่เป็นแบบสอบถามและแบบวเิคราะห์เอกสารเกี่ยวกบัโครงการ ผูว้จิยันํา
แบบสอบถามสง่และรบัจากแหล่งขอ้มลูดว้ยตนเอง 
  2.2 กรณีที่เป็นแบบสํารวจเกี่ยวกบัโครงการ ผูว้จิยัดําเนินการเก็บขอ้มูลโดยการส่ง
หนังสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มูลและแบบสํารวจไปยงักลุ่มผูบ้รหิารและครูทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
โดยทางไปรษณยี ์หลงัจากทีเ่สรจ็สิน้โครงการแลว้ ประมาณ 1 เดอืน 
     3.  ผูว้จิยัรวบรวมแบบประเมนิ มาตรวจสอบความถูกต้องและดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป 
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ตาราง 9 จํานวนแบบวเิคราะหเ์อกสาร แบบสอบถามและแบบสํารวจ ทีส่่งไปและไดร้บัคนื จําแนก 
     ตามสถานภาพของผูต้อบ 
 

สถานภาพ 
แบบวเิคราะห์

เอกสาร 
แบบสอบถาม 

รอ้ยละ 
แบบสาํรวจ รอ้ยละ 

สง่ คนื สง่ คนื สง่ คนื  
1. ผูเ้ชีย่วชาญ 3 3 - - - - - - 
2. คณะกรรมการประสานงาน - - 20 17 85.00 - - - 
3. คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม - - 24 19 79.16 - - - 
4. คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่างๆ - - 90 47 52.22 - - - 
5. คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอ 
   โครงงาน 

- - 20 17 85.00 - - - 

6. นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน - - 366 216 59.01 - - - 
7. ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้รว่มงาน - - 63 33 52.38 14 12 85.71 

รวม 3 3 562 329 60.06 14 12 85.71 

 

5. การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลเชงิคุณภาพที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด ใช้เทคนิคการวเิคราะห์เน้ือหา 
โดยนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิบรรยาย 
 2.  ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า ใชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิพรรณนา โดยการหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ( ) และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  ผู้วิจยันําแบบสอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสํารวจ ที่เก็บรวบรวมจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ย
ต่าง ๆ คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิาร ครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
เสนอโครงงาน มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของเครือ่งมอื แลว้บนัทกึขอ้มลูตามคูม่อืการลงรหสั  ดงัน้ี 
    คะแนน      5 หมายถงึ มากทีส่ดุ 
    คะแนน      4 หมายถงึ มาก 
    คะแนน     3 หมายถงึ ปานกลาง 
    คะแนน     2 หมายถงึ น้อย 
    คะแนน      1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 
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 การแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยพจิารณาคา่เฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี  
(บุญชม  ศรสีะอาด. 2545: 103) 
    คา่เฉลีย่ 4.51-5.00  หมายถงึ มากทีส่ดุ     
    คา่เฉลีย่ 3.51-4.50    หมายถงึ มาก 
    คา่เฉลีย่ 2.51-3.50   หมายถงึ ปานกลาง 
    คา่เฉลีย่ 1.51-2.50   หมายถงึ น้อย 
    คา่เฉลีย่ 1.00-1.50  หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 
 เกณฑก์ารประเมิน 
 1)  เกณฑใ์นการพจิารณาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดบัความคดิเหน็ ผูว้จิยักําหนดเกณฑใ์น
การแปลความหมายทัง้ดา้นภาพรวม และรายดา้น โดยใชคุ้ณสมบตัเิรื่องความต่อเน่ืองของคะแนน
ไวเ้ป็นแนวเทยีบผลการวเิคราะหค์า่เฉลีย่ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 103) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากขึน้ไป (3.51 ขึน้ไป จากมาตร 5 ระดบั) แสดงว่าประเดน็การประเมนิมี
ความเหมาะสม ดงัน้ี 
  คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถงึระดบัมากทีส่ดุ หรอืเหมาะสมมากทีส่ดุ 
  คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถงึระดบัมาก หรอืเหมาะสมมาก 
  คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถงึระดบัปานกลาง หรอืเหมาะสมปานกลาง 
  คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถงึระดบัน้อย หรอืเหมาะสมน้อย 
  คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถงึระดบัน้อยทีส่ดุ หรอืเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 2) ระดบัการประเมนิโครงการในดา้นจํานวนผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีน ที่มกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรูใ้นดา้นการทาํโครงงาน  การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์  
โดยใชเ้กณฑจ์ากการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญในการกาํหนดเกณฑก์ารประเมนิซึง่วเิคราะหด์ว้ยการ
หาค่ารอ้ยละ โดยนักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน จํานวนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 70 มกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรูแ้ละคาดวา่จะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
 3)  ระดบัการประเมนิโครงการในดา้นทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน 
และความตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ โดยใชเ้กณฑจ์ากการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญในการ
กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ ใชม้าตรประมาณคา่ 5 ระดบั วเิคราะหด์ว้ยการหาคา่เฉลีย่ และคา่รอ้ยละ 
โดยนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการประเมนิทกัษะการนําเสนอโครงงานและความตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากขึน้ไป (ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป) มจีํานวนไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 70 จงึ
ถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 
       1.1 คา่เฉลีย่ (Mean) 
       1.3 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.  สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครือ่งมอื  
       2.1 วเิคราะหค์า่ความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม โดยหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 การนําเสนอขอ้มลูผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชส้ญัลกัษณ์ ดงัน้ี 
 n  แทน  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 x  แทน  คา่เฉลีย่ 
 S.D.  แทน  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิ
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ในดา้นต่อไปน้ี 
  1.1 ดา้นบรบิท(Context)  ประกอบดว้ย  
   1.1.1  ผลการประเมนิบรบิทดา้นความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบั
แผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  
   1.1.2  ผลการประเมนิบรบิทดา้นความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบั
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศกึษาธกิาร   
  1.2 ดา้นปจัจยันําเบือ้งตน้ (Input) ประกอบดว้ย  
   1.2.1  ผลการประเมินปจัจยัเบื้องต้นด้านความพร้อม ความเหมาะสมและความ
เพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ สถานที ่ระยะเวลา  
   1.2.2  ผลการประเมินปจัจัยเบื้องต้นด้านความสอดคล้องของคุณสมบัติของ
คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงานกบัสาขาวชิาของโครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ 
  1.3 ดา้นกระบวนการ(Process) ประกอบดว้ย  
   1.3.1  ผลการประเมนิกระบวนการดา้นการบรหิารโครงการ  
   1.3.2  ผลการประเมนิกระบวนการดา้นการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์ 
   1.3.3  ผลการประเมนิกระบวนการดา้นการจดักจิกรรม walk Rally     
  1.4 ดา้นผลลพัธ ์(Outcome) ประกอบดว้ย ผลการประเมนิการดาํเนินงานของโครงการ
นําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ประกอบดว้ย 
   1.4.1  ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอ
โครงงานวทิยาศาสตร ์
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   1.4.2  ผลการประเมินผลลัพธ์ด้านจํานวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นการทาํโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดวา่จะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใช้
ประโยชน์ 
   1.4.3  ผลการประเมนิผลลพัธ์ด้านทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของ
นกัเรยีน 
   1.4.4  ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นความตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
   1.4.5  ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นจาํนวนผูบ้รหิารและคร ูจากโรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้
รว่มโครงการมกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด 
  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  
 ตอนท่ี 1   ผลการประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  
 ระดบันานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
 การนําเสนอผลการประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดบั
นานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จาํแนกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  

 1.1 ด้านบริบท ประกอบดว้ย ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ความสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงคข์องโครงการ กบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยา
นุสรณ์ และแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยการวเิคราะห์
จากเอกสารแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  และแผนปฏบิตัิ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
 โดยสรุปผลการประเมนิดา้นบรบิท พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าวตัถุประสงคข์อง
โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
ในระดบัมากที่สุด (x = 4.75)และมคีวามสอดคล้องกบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 
ของกระทรวงศกึษาธกิารในระดบัมากทีสุ่ด (x = 5.00) เช่นกนั ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้มี
รายละเอยีด ดงัน้ี 
  1.1.1 ผลการประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวตัถปุระสงคโ์ครงการกบั
แผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผูเ้ชี่ยวชาญได้ศกึษา
วตัถุประสงคข์องโครงการ แผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  
เพื่อวเิคราะหว์่าวตัถุประสงค์ของโครงการแต่ละขอ้มคีวามสอดคล้องกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 
2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ในระดบัใด ผลการวเิคราะหป์รากฎดงัแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการประเมนิบรบิทดา้นความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบัแผนปฏบิตังิาน  
 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ โดยผูเ้ชีย่วชาญ  
 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x ความหมาย 
1. เป็นเวทใีหน้กัเรยีนจากโรงเรยีน

วทิยาศาสตรแ์ละโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ชัน้นําทัง้ในและต่างประเทศ นํา
ผลงานของตนเองมาเผยแพรแ่ละ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
2. เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิบรรยกาศทาง

วชิาการดา้นการจดัการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรใ์หก้บัเยาวชนไทย 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
3. เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทย

และครขูองไทยและต่างประเทศ ได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์และเรยีนรู้
ซึง่กนัและกนั 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
4. เป็นการเสรมิสรา้งมติรภาพและ

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งโรงเรยีน
และนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอน
สาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้น
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

จาํนวน 3 - - - - 5.00 มากทีส่ดุ 

(N=3) รอ้ยละ 100 - - - -   
รวม ร้อยละ 75.00 25.00 - - - 4.75 มากท่ีสดุ 

 
 จากตาราง 10 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าวตัถุประสงคข์องโครงการ ในภาพรวม
มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ อยู่ใน
ระดบั มากทีส่ดุ (x = 4.75) มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความ
สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ อยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุทุกขอ้ (x = 4.67-5.00) สาํหรบัวตุัประสงคข์องโครงการทีม่ผีลการประเมนิทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 
(x = 5.00) ไดแ้ก่ เป็นการเสรมิสรา้งมติรภาพและความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างโรงเรยีนและนกัเรยีนที่
จดัการเรยีนการสอนสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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  1.1.2 ผลการประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวตัถปุระสงคโ์ครงการกบั 
แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษา
วตัถุประสงคข์องโครงการ แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อ
วเิคราะหว์่าวตัถุประสงคข์องโครงการแต่ละขอ้มคีวามสอดคลอ้งกบั แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 
2552-2555 ของกระทรวงศกึษาธกิารในระดบัใด ผลการวเิคราะหพ์บว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็
ว่าวตัถุประสงคข์องโครงการ  มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของ
กระทรวงศกึษาธกิารอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ (x = 5.00) มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 
 1.2 ด้านปัจจยัเบื้องต้น ประกอบด้วย ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิการ
นําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงานไดป้ระเมนิดา้น
ปจัจยันําเข้าในประเด็นความพร้อม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ สถานที ่
ระยะเวลา และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความสอดคล้องของคุณสมบัติของ
คณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงานกับสาขาวิชาของโครงงานที่นักเรียนนําเสนอมี
รายละเอยีด ดงัน้ี 
  1.2.1 ผลการประเมินปัจจยัเบือ้งต้นด้านความพร้อม ความเหมาะสมและความ
เพียงพอ คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ร่วมงาน และนักเรยีนที่
เขา้ร่วมเสนอโครงงาน ไดป้ระเมนิความพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ 
สถานที ่ระยะเวลา ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 11 
 

ตาราง 11  สรปุผลการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ดา้นความพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอ 
 ของอุปกรณ์ สถานทีแ่ละระยะเวลา จาํแนกตามกลุ่มผูป้ระเมนิ 
 

ปจัจยั 
เบือ้งตน้ดา้น 

ระดบัการประเมนิ 

ก.ก. ประเมนิฯ (N=17) 
ผูบ้รหิารและคร ูทีเ่ขา้
รว่มงาน (N=33) 

นร.ทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน(N=216) 

x SD ความหมาย x SD ความหมาย x SD ความหมาย 

วสัดุอุปกรณ์ 4.57 0.18 มากทีส่ดุ 4.62 0.06 มากทีส่ดุ 4.25 0.05 มาก 

สถานที ่ 4.51 0.14 มากทีส่ดุ 4.56 0.12 มากทีส่ดุ 4.08 0.10 มาก 

ระยะเวลา 4.45 0.03 มาก 4.47 0.09 มาก 4.03 0.10 มาก 

รวม 4.51 0.15 มากทีส่ดุ 4.55 0.11 มากทีส่ดุ 4.10 0.12 มาก 

 
 โดยสรุปผลการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ดา้นความพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอ
ของวสัดุอุปกรณ์ สถานทีแ่ละระยะเวลา โดยคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและ
ครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน พบวา่  
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1.  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน และผูบ้รหิาร 
และครูที่เขา้ร่วมงาน มคีวามคดิเหน็ว่า ด้านวสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสม ความพร้อมและความ
เพยีงพอ ในระดบัมากทีสุ่ด (x = 4.57,x = 4.62 ตามลําดบั) ส่วนนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงานมี
ความคดิเหน็ว่า ความเหมาะสม ความพรอ้มและความเพยีงพอ อยู่ในระดบัมาก (x = 4.25) มี
คา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

2.  ดา้นสถานที ่พบว่าคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน และผูบ้รหิารและครทูี่
เขา้รว่มงาน มคีวามคดิเหน็วา่ ดา้นสถานทีม่คีวามเหมาะสม ความพรอ้มและความเพยีงพอ ในระดบัมาก
ที่สุด (x = 4.51, x = 4.56 ตามลําดบั) ส่วนนักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงานมคีวามคดิเหน็ว่า ความ
เหมาะสม ความพรอ้มและความเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.08) มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

3.  ดา้นระยะเวลา พบว่าคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน  ผูบ้รหิารและครทูี่
รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงานมคีวามคดิเหน็วา่ ดา้นระยะเวลามคีวามเหมาะสม อยูใ่น
ระดบัมาก (x = 4.45, x = 4.47, x = 4.03 ตามลาํดบั)  มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 

 

ตาราง 12  ผลการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ดา้นความพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุ 
 อุปกรณ์ สถานทีแ่ละระยะเวลา โดยคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน  
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็  

x SD ความหมาย 

วสัดอุปุกรณ์ 4.57 0.18 มากท่ีสดุ 

1. เอกสารทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมคีรบตามเรือ่งทีนํ่าเสนอ 4.71 0.47 มากทีส่ดุ 

2. เอกสาร ทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมเีพยีงพอและเหมาะสม 4.76 0.44 มากทีส่ดุ 

3. โปสเตอรใ์นการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสม 4.47 0.51 มาก 

4. สือ่ในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนภาคบรรยายมคีวามเหมาะสม 4.71 0.47 มากทีส่ดุ 

5. คอมพวิเตอรส์าํหรบัใชใ้นการนําเสนอโครงงานอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 4.35 1.00 มาก 

6. LCD Projector ทีใ่ชใ้นการนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและเหมาะสม 4.41 0.71 มาก 

สถานท่ี 4.51 0.14 มากท่ีสดุ 

7. ขนาดของหอ้งสาํหรบัการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวามเหมาะสม
กบัจาํนวนผูฟ้งั 

4.35 0.79 มาก 

8. พืน้ทีท่ีจ่ดัใหใ้นการนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอรม์คีวามเหมาะสม 4.71 0.47 มากทีส่ดุ 

9. แสงสวา่งภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมเีพยีงพอ 4.65 0.49 มากทีส่ดุ 

10. ระบบเสยีงภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวามพรอ้มและชดัเจน 4.47 0.62 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็  

x SD ความหมาย 

11. สภาพของหอ้งนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและเอือ้ต่อการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย 

4.47 0.51 มาก 

12. สถานทีส่าํหรบัการลงทะเบยีนรว่มงาน มคีวามเหมาะสม 4.41 0.51 มาก 

13. สถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม 4.29 0.47 มาก 

ระยะเวลา 4.45 0.03 มาก 

14. ระยะเวลาในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ภาคโปสเตอรม์คีวาม
เหมาะสม 

4.47 0.51 มาก 

15. ระยะเวลาในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ภาคบรรยายมคีวาม
เหมาะสม 

4.41 0.71 มาก 

16. จาํนวนวนัทีใ่ชใ้นการจดังานมคีวามเหมาะสม 4.47 0.72 มาก 

รวม 4.51 0.15 มากท่ีสดุ 

 
 จากตาราง 12 พบว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าใน
ภาพรวม มคีวามพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์  สถานที่และระยะเวลา 
อยู่ในระดบัมากที่สุด (x = 4.51)  มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ (x = 4.57) และสถานที ่(x = 4.51) มคีวามพรอ้ม ความเหมาะสมและความ
เพยีงพอ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นระยะเวลามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี 
 ดา้นวสัดุอุกรณ์ พบว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าใน
ภาพรวม มคีวามพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x 
= 4.57) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 1) เอกสารทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมี
ครบตามเรือ่งทีนํ่าเสนอ (x = 4.71) 2) เอกสาร ทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมเีพยีงพอ
และเหมาะสม(x = 4.76) 3) สื่อในการนําเสนอโครงงานของนักเรยีนภาคบรรยายมคีวามเหมาะสม
(x = 4.71) อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นรายขอ้อื่นมคีวามพรอ้มและความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  ด้านสถานที่ พบว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าใน
ภาพรวม มคีวามพร้อม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของด้านสถานที่ อยู่ในระดบัมากที่สุด  
( x = 4.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 1) พื้นที่ที่จ ัดให้ในการนําเสนอโครงงานภาค
โปสเตอรม์คีวามเหมาะสม (x = 4.71) 2) แสงสว่างภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมี
เพยีงพอ (x = 4.65) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนรายขอ้อื่นมคีวามพรอ้มและความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก 
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 ดา้นระยะเวลา พบว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าใน
ภาพรวม มคีวามเหมาะสมของระยะเวลาอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.45) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 

ตาราง 13  ผลการประเมนิปจัจยัเบื้องต้นด้านความพร้อม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของ 
 วสัดุอุปกรณ์ สถานทีแ่ละระยะเวลา โดยผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน  
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็  

x SD ความหมาย 

วสัดอุปุกรณ์ 4.62 0.06 มากท่ีสดุ 

1. เอกสารทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมคีวามเหมาะสม 4.55 0.51 มากทีส่ดุ 

2. เอกสาร ทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมเีพยีงพอ 4.61 0.50 มากทีส่ดุ 

3. โปสเตอรใ์นการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสม 4.58 0.50 มากทีส่ดุ 

4. สือ่ในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนภาคบรรยายมคีวามเหมาะสม 4.61 0.50 มากทีส่ดุ 

5. คอมพวิเตอรส์าํหรบัใชใ้นการนําเสนอโครงงานอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 4.67 0.48 มากทีส่ดุ 

6. LCD Projector ทีใ่ชใ้นการนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและ
เหมาะสม 

4.70 0.47 มากทีส่ดุ 

สถานท่ี 4.56 0.12 มากท่ีสดุ 

7. ขนาดของหอ้งสาํหรบัการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวาม
เหมาะสมกบัจาํนวนผูฟ้งั 

4.36 0.74 มาก 

8. พืน้ทีท่ีจ่ดัใหใ้นการนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอรม์คีวามเหมาะสม 4.45 0.71 มาก 

9. แสงสวา่งภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมเีพยีงพอ 4.67 0.48 มากทีส่ดุ 

10. ระบบเสยีงภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวามพรอ้ม
ชดัเจน 

4.61 0.56 มากทีส่ดุ 

11. สภาพของหอ้งนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและเอือ้ต่อการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย 

4.55 0.56 มากทีส่ดุ 

12. สถานทีส่าํหรบัการลงทะเบยีนรว่มงาน มคีวามเหมาะสม 4.61 0.56 มากทีส่ดุ 

13. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Science Show มคีวามเหมาะสม 4.58 0.50 มากทีส่ดุ 

14. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Science Workshop มคีวาม
เหมาะสม 

4.53 0.57 มากทีส่ดุ 

15. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Robotic Show มคีวามเหมาะสม 4.45 0.51 มาก 

16. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Walk Rally มคีวามเหมาะสม 4.48 0.51 มาก 

17. สถานทีพ่กัมคีวามเหมาะสม 4.64 0.55 มากทีส่ดุ 

18. สถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม 4.82 0.39 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 13 (ต่อ)  
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็  

x SD ความหมาย 

ระยะเวลา 4.47 0.09 มาก 

19. ระยะเวลาในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ภาคโปสเตอรม์คีวาม
เหมาะสม 

4.39 0.56 มาก 

20. ระยะเวลาในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ภาคบรรยายมคีวาม
เหมาะสม 

4.61 0.05 มากทีส่ดุ 

21. ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Science Show มคีวามเหมาะสม 4.56 0.05 มากทีส่ดุ 
22. ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Science Workshop มคีวามเหมาะสม 4.48 0.51 มาก 
23. ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Robotic Show มคีวามเหมาะสม 4.36 0.62 มาก 
24. ระยะเวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม Walk Rally มคีวามเหมาะสม 4.43 0.63 มาก 
25. ระยะเวลาในการศกึษาดงูานนอกสถานทีจ่ดังาน มคีวามเหมาะสม 4.42 0.79 มาก 
26. จาํนวนวนัทีใ่ชใ้นการจดังานมคีวามเหมาะสม 4.52 0.62 มากทีส่ดุ 

รวม 4.55 0.11 มากท่ีสดุ 

 
 จากตาราง 13 พบว่า ผูบ้รหิารและครูทีเ่ขา้ร่วมงานมคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวมมคีวาม
พรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์  สถานที่และระยะเวลา อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (x = 4.55) มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวสัดุ
อุปกรณ์ (x = 4.62) และสถานทีใ่นการนําเสนอ(x = 4.56) มคีวามพรอ้ม ความเหมาะสมและความ
เพยีงพออยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นระยะเวลา มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี 
 ดา้นวสัดุอุกรณ์  พบว่า ผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวมความ
พรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x = 4.62)  และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มคีวามพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพออยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้   
  ดา้นสถานที ่พบว่า ผูบ้รหิารและครูทีเ่ขา้ร่วมงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม มคีวาม
พรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของดา้นสถานที ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x = 4.56)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 1) แสงสว่างภายในห้องนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมีเพียงพอ  
(x = 4.67)  2) ระบบเสยีงภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวามพรอ้มและชดัเจน  
(x = 4.61)  3) สภาพของหอ้งนําเสนอโครงงานเอือ้ต่อการใชว้สัดอุปกรณ์ในการนําเสนอโครงงาน
ภาคบรรยาย (x = 4.55) 4) สถานทีส่าํหรบัการลงทะเบยีนรว่มงาน มคีวามเหมาะสม(x = 4.61)  
5) สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Science Show มคีวามเหมาะสม(x = 4.58) 6) สถานทีส่าํหรบั
การจดักจิกรรม Science Workshop (x = 4.53) 7) สถานทีพ่กัมคีวามเหมาะสม (x = 4.64)  
8) สถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม(x = 4.82) อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  สว่นรายขอ้อื่นมคีวามเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 
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 ดา้นระยะเวลา พบว่า ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม มคีวาม
เหมาะสมของระยะเวลาอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.47) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 1) ระยะเวลา
ในการนําเสนอโครงงานของนักเรยีน ภาคโปสเตอรม์คีวามเหมาะสม (x = 4.61) 2) ระยะเวลาใน
การนําเสนอโครงงานของนักเรยีน ภาคบรรยายมคีวามเหมาะสม(x = 4.56) 3) จํานวนวนัทีใ่ชใ้น
การจดังานมคีวามเหมาะสม เหมาะสม (x = 4.52) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนรายขอ้อื่นมคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ตาราง 14  ผลการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ดา้นความพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของ  
 วสัดุอุปกรณ์ สถานทีแ่ละระยะเวลา โดยนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็  

x SD ความหมาย 

วสัดอุปุกรณ์ 4.25 0.05 มาก 

1. เอกสารทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมคีวามเหมาะสม 4.17 0.51 มาก 

2. เอกสาร ทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมเีพยีงพอ 4.22 0.64 มาก 

3. โปสเตอรใ์นการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสม 4.31 0.69 มาก 

4. สือ่ในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนภาคบรรยายมคีวามเหมาะสม 4.25 0.68 มาก 

5. คอมพวิเตอรส์าํหรบัใชใ้นการนําเสนอโครงงานอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 4.28 0.73 มาก 

6. LCD Projector ทีใ่ชใ้นการนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและเหมาะสม 4.29 0.71 มาก 

สถานท่ี 4.08 0.10 มาก 

7. ขนาดของหอ้งสาํหรบัการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวาม
เหมาะสมกบัจาํนวนผูฟ้งั 

3.96 0.83 มาก 

8. พืน้ทีท่ีจ่ดัใหใ้นการนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอรม์คีวามเหมาะสม 4.02 0.93 มาก 

9. แสงสวา่งภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมเีพยีงพอ 4.22 0.78 มาก 

10. ระบบเสยีงภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวามพรอ้ม
ชดัเจน 

4.20 0.79 มาก 

11. สภาพของหอ้งนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและเอือ้ต่อการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย 

4.16 0.78 มาก 

12. สถานทีส่าํหรบัการลงทะเบยีนรว่มงาน มคีวามเหมาะสม 4.13 0.82 มาก 

13. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Science Show มคีวามเหมาะสม 4.11 0.85 มาก 

14. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Science Workshop มคีวามเหมาะสม 4.12 0.84 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ)  
 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็  

x SD ความหมาย 

15. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Robotic Show มคีวามเหมาะสม 3.98 0.97 มาก 

16. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Walk Rally มคีวามเหมาะสม 3.90 0.99 มาก 

17. สถานทีพ่กัมคีวามเหมาะสม 4.11 0.89 มาก 

18. สถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม 4.08 0.87 มาก 

ระยะเวลา 4.03 0.10 มาก 

19. ระยะเวลาในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ภาคโปสเตอรม์คีวาม
เหมาะสม 

3.95 0.84 มาก 

20. ระยะเวลาในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ภาคบรรยายมคีวาม
เหมาะสม 

4.18 0.67 มาก 

21. ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Science Show มคีวามเหมาะสม 4.08 0.79 มาก 

22. ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Science Workshop มคีวามเหมาะสม 4.03 0.78 มาก 

23. ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Robotic Show มคีวามเหมาะสม 3.85 0.90 มาก 

24. ระยะเวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม Walk Rally มคีวามเหมาะสม 4.01 0.75 มาก 

25. ระยะเวลาในการศกึษาดงูานนอกสถานทีจ่ดังาน มคีวามเหมาะสม 4.02 0.81 มาก 

26. จาํนวนวนัทีใ่ชใ้นการจดังานมคีวามเหมาะสม 4.09 0.87 มาก 

รวม 4.10 0.12 มาก 

 
 จากตาราง 14 พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวมมี
ความพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์  สถานทีแ่ละระยะเวลา อยู่ในระดบั 
มาก (x = 4.10) มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
มากทุกดา้น (x = 4.25, x =4.08, x =4.03 ตามลาํดบั) ดงัน้ี 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์  พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวมมี
ความพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.25)  และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มคีวามพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพออยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
  ดา้นสถานที่ พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวมมคีวาม
พรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอของด้านสถานที่ อยู่ในระดบัมากที่สุด (x = 4.08) และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 ดา้นระยะเวลา พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวมมี
ความเหมาะสมของระยะเวลาอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.03) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
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  1.2.2 ผลการประเมินปัจจยัเบื้องต้นด้านความสอดคล้องของคุณสมบติัของ
คณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงานกบัสาขาวิชาของโครงงานท่ีนักเรียนนําเสนอ
ของผู้เชี่ยวชาญ ได้ประเมินความสอดคล้องของสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 15 
 
 

ตาราง 15  ผลการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ดา้นความสอดคลอ้งของสาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษาของ 
 คณะกรรมการประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ปจัจยัเบือ้งตน้ 
ระดบัความสอดคลอ้ง (N=3) 

x SD ความหมาย 

หอ้งนําเสนอโครงงาน Biology 1 4.88 0.31 มากทีส่ดุ 
หอ้งนําเสนอโครงงาน Biology 2 4.76 0.26 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน Biology 3 4.55 0.22 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน Biology 4 4.88 0.50 มากทีส่ดุ 
หอ้งนําเสนอโครงงาน Chemistry 1 4.85 0.17 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน Chemistry 2 4.53 0.82 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน Computer 4.38 0.88 มาก 
หอ้งนําเสนอโครงงาน Mathematics 4.93 0.22 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน Physics 1 4.63 0.31 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน Physics 2 4.77 0.35 มากทีส่ดุ 

รวม 4.70 0.21 มากทีส่ดุ 

 
 จากตาราง 15 พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็วา่ ความสอดคลอ้งของสาขาวชิาทีส่าํเรจ็
การศึกษาของคณะกรรมการประเมนิกบัหวัข้อโครงงานที่นักเรยีนนําเสนอ ในภาพรวมมคีวาม
สอดคลอ้งอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ (x = 4.70) มคีา่เฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาแต่ละหอ้งที่
ใชใ้นการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ดงัน้ี 
 1.  หอ้งนําเสนอโครงงาน Biology พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าความสอดคลอ้ง
ของสาขาวชิาทีส่ําเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่ักเรยีนนําเสนอ มี
ความสอดคลอ้งในระดบัมากทีสุ่ด โดยมหีอ้งนําเสนอโครงงาน Biology 1, 4 มคีวามสอดคลอ้งอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ x = 4.88 
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 2.  หอ้งนําเสนอโครงงาน Chemistry พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าความสอดคลอ้ง
ของสาขาวชิาทีส่ําเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่ักเรยีนนําเสนอ มี
ความสอดคลอ้งในระดบัมากทีสุ่ด โดยมหีอ้งนําเสนอโครงงาน Chemistry 1 มคีวามสอดคลอ้งอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ (x = 4.85) 
 3.  หอ้งนําเสนอโครงงาน Computer พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าความสอดคลอ้ง
ของสาขาวชิาทีส่ําเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่ักเรยีนนําเสนอ มี
ความสอดคลอ้งในระดบัมาก (x = 4.38) 
 4.  หอ้งนําเสนอโครงงาน Mathematics พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมคีวามคดิเหน็ว่าความ
สอดคลอ้งของสาขาวชิาทีส่ําเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่ักเรยีน
นําเสนอ มคีวามสอดคลอ้งในระดบัมากทีส่ดุ (x = 4.93) 
 5.  หอ้งนําเสนอโครงงาน Physics พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าความสอดคลอ้ง
ของสาขาวชิาทีส่ําเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่ักเรยีนนําเสนอ มี
ความสอดคลอ้งในระดบัมากทีสุ่ด โดยมหีอ้งนําเสนอโครงงาน Physics 2 มคีวามสอดคลอ้งอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ(x = 4.77) 
 

 1.3 ด้านกระบวนการ  คณะกรรมการประสานงาน  คณะกรรมการจัดกิจกรรม 
คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่างๆ ผูบ้รหิาร ครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน   
ไดป้ระเมนิกระบวนการดําเนินโครงการเพื่อใหโ้ครงการบรรลุตามวตัถุประสงค ์ทัง้ดา้นการบรหิาร
โครงการ  การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์และการจดักจิกรรม Walk Rally โดยการตอบ
แบบสอบถามทีม่มีาตรประเมนิคา่ 5 ระดบั ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 16 
 
ตาราง 16 สรุปผลการประเมินกระบวนการด้านความเหมาะสมของการบริหารโครงการ การจดั
 กจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการจดักจิกรรม Walk Rally จาํแนกตามกลุ่มผูป้ระเมนิ  
  

ดา้นกระบวนการ 

ระดบัการประเมนิ 
กก.ประสานงาน 

(N=17) 
กก.ฝา่ยจดั

กจิกรรม(N=19) 
กก.ดาํเนินงาน 
ฝา่ยต่างๆ(N=47) 

ผูบ้รหิาร คร ูทีเ่ขา้
รว่มงาน(N=33) 

นร.ทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน(N=216) 

x SD 
ความ 
หมาย x SD 

ความ 
หมาย x SD 

ความ 
หมาย x SD 

ความ 
หมาย x SD 

ความ 
หมาย 

การบรหิารโครงการ 4.47 0.20 มาก 4.02 0.11 มาก 3.65 0.11 มาก 4.69 0.10 มากทีส่ดุ 3.97 0.05 มาก 

การจดักจิกรรมดา้น
วทิยาศาสตร ์

4.28 0.17 มาก 4.08 0.05 มาก - - - 4.53 0.06 มากทีส่ดุ 4.09 0.04 มาก 

การจดักจิกรรม 
Walk Rally 

4.32 0.12 มาก 4.12 0.11 มาก - - - 4.43 0.15 มาก 4.07 0.05 มาก 

รวม 4.36 0.10 มาก 4.07 0.05 มาก 3.56 0.11 มาก 4.55 0.13 มากทีส่ดุ 4.04 0.06 มาก 
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 โดยสรุปผลการประเมนิกระบวนการดา้นความเหมาะสมการของการบรหิารโครงการ การ
จดักิจกรรมด้านวทิยาศาสตร์และการจดักิจกรรม Walk Rally โดยคณะกรรมการประสานงาน 
คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่างๆ  ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และ
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน พบวา่ 

1. ด้านการบรหิารโครงการ พบว่า คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดั
กจิกรรม คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ มคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการ
ดําเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.47, x = 4.02, x = 3.65 
ตามลําดบั) ส่วนผูบ้รหิารและครูทีเ่ขา้ร่วมงาน มคีวามคดิเหน็ว่า การดําเนินการบรหิารโครงการ มี
ความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (x = 4.69) ในขณะทีน่กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวาม
คดิเหน็ว่า การดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (x = 3.97) มคี่าเฉลีย่
สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

2. ด้านการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า คณะกรรมการประสานงาน 
คณะกรรมการจดักจิกรรม มคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิอง
ผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามเหมาะสม อยู่
ในระดบัมาก (x = 4.28, x = 4.08 ตามลําดบั)  ส่วนผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ร่วมงาน มคีวามคดิเหน็ว่า 
การปฏบิตัิของผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมด้านวทิยาศาสตร์ใหก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x = 4.53) ในขณะทีน่ักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน  มคีวาม
คดิเหน็ว่า การปฏบิตัิของผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมด้านวทิยาศาสตร์ใหก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วม
กจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.09) มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

3. ด้านการจัดกิจกรรม Walk Rally พบว่า คณะกรรมการประสานงาน 
คณะกรรมการจดักจิกรรม มคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัิ
ของผู้รบัผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.32, x = 4.12 ตามลําดบั) สว่นผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และ
นักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่า การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรม
ดา้น Walk Rally ใหก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัมากเช่นกนั  
(x = 4.43, x = 4.07 ตามลาํดบั) มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
   1.3.1  ผลการประเมินกระบวนการด้านการบริหารโครงการ คณะกรรมการ
ประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่างๆ นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน  และผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ร่วมงานไดป้ระเมนิความเหมาะสมในการวางแผน การเตรยีม
ความพรอ้ม และการดาํเนินการบรหิารโครงการ ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 17 
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ตาราง 17 ผลการประเมนิกระบวนการดา้นความเหมาะสมในการวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม  
 และการดาํเนินการบรหิารโครงการ โดยคณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม  
 คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ  
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
คณะกรรมการประสานงาน

(N=17) 
คณะกรรมการจดักจิกรรม 

(N=19) 
คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ 

(N=47) 

x SD ความหมาย x SD ความหมาย x SD ความหมาย 

1. มกีารจดัประชุมผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่วาง
แผนการดาํเนินโครงการ 

4.53 0.51 มากทีส่ดุ 4.26 0.93 มาก 3.53 0.93 มาก 

2. มกีารจดัประชุมผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่เตรยีมการ
ดาํเนินโครงการ 

4.71 0.47 มากทีส่ดุ 4.05 0.97 มาก 3.49 0.95 มาก 

3. มกีารจดัประชุมผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่ชีแ้จง ทาํ
ความเขา้ใจในการดาํเนิน
โครงการ 

4.71 0.47 มากทีส่ดุ 3.84 0.83 มาก 3.68 0.96 มาก 

4. มกีารกาํหนดหน้าทีข่อง
คณะทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.65 0.49 มากทีส่ดุ 4.00 1.05 มาก 3.62 0.80 มาก 

5. มกีารดาํเนินการตาม
แผนทีว่างไวข้อง
คณะทาํงาน 

4.18 0.73 มาก 4.05 0.91 มาก 3.60 0.92 มาก 

6. มกีารประชาสมัพนัธใ์น
การจดังาน 

4.53 0.51 มากทีส่ดุ 3.89 0.66 มาก 3.49 1.23 มาก 

7. มกีารจดัระบบและขัน้ตอน
ในการลงทะเบยีนสาํหรบั
ผูเ้ขา้รว่มงาน 

4.47 0.62 มาก 4.11 0.74 มาก 3.70 1.00 มาก 

8. มกีารจดัสิง่อาํนวยความ
สะดวกในการเขา้รว่ม
กจิกรรมในดา้นต่างๆ  

4.47 0.62 มาก 4.11 0.88 มาก 3.77 1.05 มาก 

9. มกีารจดัระบบการ
ประสานงานทัง้
ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในการ
เชญิโรงเรยีนเขา้รว่ม
โครงการและเขา้ชมงาน 

4.47 0.72 มาก 3.95 0.85 มาก 3.79 0.91 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
คณะกรรมการประสานงาน

(N=17) 
คณะกรรมการจดักจิกรรม 

(N=19) 
คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ 

(N=47) 

x SD ความหมาย x SD ความหมาย x SD ความหมาย 

10. มกีารประสานงานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การเตรยีมความพรอ้ม
ในการจดัโครงการ 

4.29 0.77 มาก 4.00 0.88 มาก 3.68 1.02 มาก 

11. มกีารประสานงานเพือ่
อาํนวยความสะดวก
สาํหรบัผูเ้ขา้รว่ม
โครงการทัง้ชาวไทย
และชาวต่างประเทศใน
การเขา้รว่มกจิกรรมใน
ดา้นต่างๆ  

4.12 0.86 มาก 4.00 0.88 มาก 3.77 0.96 มาก 

รวม 4.47 0.20 มาก 4.02 0.11 มาก 3.65 0.11 มาก 

 
 จากตาราง 17 พบว่า คณะกรรมการประสานงาน มีความคิดเห็นว่าในภาพรวม การ
บรหิารโครงการ มกีารวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการดําเนินการบรหิารโครงการ มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.47) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 1) มกีารจดัประชุมผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งเพื่อวางแผนการดําเนินโครงการ(x = 4.53) 2) มกีารจดัประชุมผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
เตรยีมการดาํเนินโครงการ (x = 4.71) 3) มกีารจดัประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จง ทาํความเขา้ใจใน
การดาํเนินโครงการ (x = 4.71) 4) มกีารกําหนดหน้าทีข่องคณะทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน(x = 4.65) 
5) มกีารประชาสมัพนัธ์ในการจดังาน(x = 4.53 ) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนรายขอ้อื่นๆ มคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้    
 คณะกรรมการจัดกิจกรรมมีความคิดเห็นว่าในภาพรวม การบริหารโครงการ มีการ
วางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการดําเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก (x = 4.02)  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการ
ดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ มคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม การบรหิารโครงการ มกีารวางแผน 
การเตรียมความพร้อม และการดําเนินการบริหารโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
(x =3.65)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การบรหิารโครงการ มกีารวางแผน การเตรยีมความ
พรอ้ม และการดาํเนินการบรหิารโครงการ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 



79 
 

ตาราง 18  ผลการประเมนิกระบวนการดา้นความเหมาะสมของการดาํเนินการบรหิารโครงการ  
 โดยผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
ผูบ้รหิาร ครทูีเ่ขา้รว่มงาน 

(N=33) 
นร. ทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน 

(N=216) 

x SD ความหมาย x SD ความหมาย 
1. การจดังานครัง้น้ีมรีะบบการจดัการทีด่ ี 4.67 0.54 มากทีส่ดุ 3.93 1.03 มาก 
2. มกีารประชาสมัพนัธใ์นการจดังาน 4.58 0.56 มากทีส่ดุ 3.94 0.97 มาก 
3. มขี ัน้ตอนและระบบการลงทะเบยีนสาํหรบั

ผูเ้ขา้รว่มงานทีช่ดัเจน 
4.82 0.46 มากทีส่ดุ 3.96 0.92 มาก 

4. มกีารจดัสิง่อาํนวยความสะดวกในการเขา้
รว่มกจิกรรมในดา้นต่างๆ  

4.69 0.47 มากทีส่ดุ 4.04 0.91 มาก 

รวม 4.69 0.10 มากท่ีสดุ 3.97 0.05 มาก 

 
 จากตาราง 18 พบว่า ผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม การ
ดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x = 4.69)  และเมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ การดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้     
 ในขณะเดียวกันนักเรียนที่เข้าร่วมเสนอโครงงาน มีความคิดเห็นว่าในภาพรวม การ
ดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.97)  และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ การดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 
  1.3.2 ผลการประเมินกระบวนการด้านการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร ์
คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ร่วมงาน และนกัเรยีนที่
ร่วมเสนอโครงงาน ไดป้ระเมนิการวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม การดําเนินการบรหิารโครงการ
และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการจดักจิกรรมในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรม ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 19 
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ตาราง 19  ผลการประเมนิกระบวนการดา้นความเหมาะสมในการวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม 
 และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการจดักจิกรรมในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนที่
 เขา้รว่มกจิกรรม โดยคณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ 
 รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน  
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
ก.ก.ประสานงาน 

(N=17) 
ก.ก.จดักจิกรรม 

(N=19) 
ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้
รว่มงาน (N=33) 

นร. ทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน (N=216) 

x SD ความ 
หมาย x SD ความ 

หมาย x SD ความ 
หมาย x SD ความ 

หมาย 
1. มกีารประชุมเพือ่

เตรยีมการวางแผน
ในการดาํเนินกจิรรม 
Science Activity  
ใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้
รว่มโครงการ 

4.35 0.70 มาก 4.05 0.71 มาก - - - - - - 

2. มกีารจดัประชุมผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่
เตรยีมการดาํเนิน
กจิกรรม Science 
Activity  

4.24 0.83 มาก 4.16 0.90 มาก - - - - - - 

3. มกีารจดัประชุมผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่ชีแ้จง 
ทาํความเขา้ใจใน
การดาํเนินกจิกรรม 
Science Activity 

4.12 0.86 มาก 4.05 0.78 มาก - - - - - - 

4. การจดักจิกรรม 
Science Show เปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่ม
กจิกรรมมสีว่นรว่ม
ในกจิกรรม 

4.06 0.66 มาก 4.11 0.74 มาก 4.4
4 

0.56 มาก 4.13 0.81 มาก 

5. การจดักจิกรรม 
Science Workshop 
เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมี
สว่นรว่มในกจิกรรม 

4.65 0.49 มาก
ทีส่ดุ 

4.00 0.75 มาก 4.5
2 

0.57 มาก
ทีส่ดุ 

4.08 0.72 มาก 

6. การจดักจิกรรม 
Robotic Show เปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่ม
กจิกรรมมสีว่นรว่ม
ในกจิกรรม 

4.35 0.70 มาก 4.05 0.78 มาก 4.5
8 

0.56 มาก
ทีส่ดุ 

4.00 0.83 มาก 
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ตาราง 19  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
ก.ก.ประสานงาน 

(N=17) 
ก.ก.จดักจิกรรม 

(N=19) 
ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้
รว่มงาน (N=33) 

นร. ทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน (N=216) 

x SD ความ 
หมาย x SD ความ 

หมาย x SD ความ 
หมาย x SD ความ 

หมาย 
7. การจดักจิกรรม 

Science Workshop 
โดยใหน้กัเรยีนได้
คดิวเิคราะห ์

4.24 0.66 มาก 4.16 0.60 มาก 4.61 0.50 มาก
ทีส่ดุ 

4.11 0.81 มาก 

8. การจดักจิกรรม 
Science Workshop 
โดยใหน้กัเรยีนได้
ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

4.18 0.81 มาก 4.11 0.66 มาก 4.55 0.51 มาก
ทีส่ดุ 

4.13 0.81 มาก 

9. การจดักจิกรรม 
Science Workshop 
ทีส่อดคลอ้งกบั
ความถนดัและ
ความสนใจของ
นกัเรยีน 

4.35 0.49 มาก 4.05 0.62 มาก 4.52 0.67 มาก
ทีส่ดุ 

4.09 0.72 มาก 

รวม 4.28 0.17 มาก 4.08 0.05 มาก 4.53 0.06 มาก
ท่ีสดุ 

4.09 0.04 มาก 

 

 จากตาราง 19 พบว่า คณะกรรมการประสานงาน มีความคิดเห็นว่าในภาพรวม การ
วางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร์
ใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.28) และเมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า 1) การจดักจิกรรม Science Workshop เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมมสีว่นรว่มใน
กจิกรรม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ(x = 4.65) สว่นรายขอ้อื่นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้     
 คณะกรรมการจดักจิกรรม มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม การวางแผน การเตรยีมความ
พรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันักเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.08)  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การ
วางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร์
ใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบใน
การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด (x = 4.53)  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 1) การจดักจิกรรม Science Workshop  เปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมมสีว่นรว่มในกจิกรรม 2)การจดักจิกรรม Robotic Show เปิดโอกาสให้
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ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมสี่วนรว่มในกจิกรรม 3) การจดักจิกรรม Science Workshop โดยใหน้กัเรยีนได้
คดิวเิคราะห ์4) การจดักจิกรรม Science Workshop โดยใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ 5) การจดั
กจิกรรม Science Workshop ทีส่อดคลอ้งกบัความถนัดและความสนใจของนักเรยีน อยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (x = 4.52, x = 4.58, x = 4.61, x = 4.55, x = 4.52) สว่นรายขอ้อื่นอยูใ่นระดบัมาก     
 นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบ
ในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก (x = 4.09)  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรม
ดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 
 

   1.3.3 ผลการประเมินกระบวนการด้านการจดักิจกรรม Walk Rally คณะกรรมการ
ประสานงาน คณะกรรมการจดักิจกรรม ผู้บรหิารและครูที่เข้าร่วมงาน และนักเรยีนที่ร่วมเสนอ
โครงงาน ไดป้ระเมนิการวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม การดําเนินการบรหิารโครงการและการ
ปฏบิตัิของคณะกรรมการจดักจิกรรมในการจดักิจกรรม Walk Rally ใหก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วม
กจิกรรม ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 20 
 
ตาราง 20  ผลการประเมนิกระบวนการดา้นความเหมาะสมในการวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม 
 และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการจดักจิกรรมในการจดักจิกรรม Walk Rally ใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้
 ร่วมกจิกรรม โดยคณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม ผูบ้รหิารและครูที่เขา้
 รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน 
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
ก.ก.ประสานงาน 

(N=17) 
ก.ก.จดักจิกรรม 

(N=19) 
ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้
รว่มงาน (N=33) 

นร. ทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน (N=216) 

x SD ความ 
หมาย x SD ความ 

หมาย x SD ความ 
หมาย x SD ความ 

หมาย 
1. มกีารประชุมเพือ่

เตรยีมการวางแผน
ในการดาํเนิน
กจิกรรม Walk Rally 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรใ์หก้บั
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ 

4.29 0.77 มาก 4.11 0.81 มาก - - - - - - 

2. มกีารจดัประชุมผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่
เตรยีมการดาํเนิน
กจิกรรม Walk Rally 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์ 

4.24 0.83 มาก 4.16 0.90 มาก - - - - - - 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
ก.ก.ประสานงาน 

(N=17) 
ก.ก.จดักจิกรรม 

(N=19) 
ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้
รว่มงาน (N=33) 

นร. ทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน (N=216) 

x SD ความ 
หมาย x SD ความ 

หมาย x SD ความ 
หมาย x SD ความ 

หมาย 
3. มกีารจดัประชุมผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเพือ่ชีแ้จง ทาํ
ความเขา้ใจในการ
ดาํเนินกจิกรรม Walk 
Rally ดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์

4.18 0.81 มาก 4.00 0.82 มาก - - - - - - 

4. การจดักจิกรรมฐาน
วทิยาศาสตรเ์น้นให้
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฝึก
กระบวนการคดิ 

4.29 0.47 มาก 4.00 0.75 มาก 4.48 0.51 มาก 4.02 0.79 มาก 

5. การจดักจิกรรมฐาน
วทิยาศาสตรเ์น้นให้
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฝึก
การทาํงานเป็นทมีและ
สรา้งความสามคัค ี

4.47 0.62 มาก 4.21 0.92 มาก 4.62 0.49 มาก
ทีส่ดุ 

4.11 0.78 มาก 

6. การจดักจิกรรมฐาน
คณติศาสตรเ์น้นให้
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฝึก
กระบวนการคดิ 

4.41 0.51 มาก 4.21 0.92 มาก 4.30 0.61 มาก 4.05 0.74 มาก 

7. การจดักจิกรรมฐาน
คณติศาสตรเ์น้นให้
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฝึก
การทาํงานเป็นทมีและ
สรา้งความสามคัค ี

4.41 0.51 มาก 4.26 0.87 มาก 4.33 0.55 มาก 4.11 0.77 มาก 

รวม 4.32 0.12 มาก 4.12 0.11 มาก 4.43 0.15 มาก 4.07 0.05 มาก 

 
 

 จากตาราง 20 พบวา่ คณะกรรมการประสานงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม การวางแผน 
การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรม Walk Rally ใหก้บันกัเรยีน
ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.32) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรม Walk Rally 
ใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้      
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 คณะกรรมการจดักิจกรรม มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม การวางแผน การเตรยีมความ
พรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรม Walk Rally ใหก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วม
กิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.12) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
วางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรม Walk Rally ใหก้บั
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบใน
การจดักจิกรรม Walk Rally ใหก้บันักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
(x = 4.43) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 1) การจดักจิกรรมฐานวทิยาศาสตรเ์น้นใหผู้เ้ขา้รว่ม
กจิกรรมฝึกการทํางานเป็นทมีและสรา้งความสามคัค ีอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x = 4.62) ส่วนรายขอ้
อื่นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้      
 นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบ
ในการจดักจิกรรม Walk Rally ใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
(x = 4.07) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การปฏบิตัขิองรบัผดิชอบในการจดักจิกรรม Walk 
Rally ใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 

 1.4  ด้านผลลพัธข์องโครงการ 
 การประเมนิผลการดาํเนินงานของโครงการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบั
นานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ครัง้น้ีไดป้ระเมนิจาก 1) ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการ
นําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์2) จํานวนผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีน ทีม่กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นดา้น
การทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์  3) ทกัษะการ
นําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน 4) ความตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และ5) จาํนวน
ผูบ้รหิาร คร ูจากโรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้รว่มโครงการมกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศที่
เขา้รว่มโครงการโดยวเิคราะหจ์ากผลการตอบแบบสอบถาม 
 โดยสรปุผลการประเมนิดา้นผลลพัธข์องโครงการ พบวา่  
  คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน มคีดิความเหน็ว่านกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงานมทีกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 86.40 ซึง่สงูกว่า
เกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้
  ผูบ้รหิารและครูทีเ่ขา้ร่วมงานทุกคนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นการทําโครงงาน การ
จดัการเรียนการสอนกบัครูและนักเรยีนของต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรียน มีความ 
พงึพอใจในการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และมคีวามคดิเหน็ว่า 
นกัเรยีนทีนํ่าเสนอโครงงานภาคบรรยายมทีกัษะการนําเสนอโครงงานอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 
89.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้อย่างไรกต็ามไม่มผีูบ้รหิารและครูจากโรงเรยีนอื่นๆ ที่
เขา้รว่มโครงการคนใดไดต้ดิต่อสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ ซึง่
ไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
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  นักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน ได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในด้านการทําโครงงาน การ
จดัการเรยีนการสอนกบัครแูละนกัเรยีนของต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 
91.90 มคีวามพงึพอใจในการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมาก และมคีวาม
คดิเหน็วา่ นกัเรยีนทีร่ว่มเสนอโครงงานมคีวามตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการประเมินโครงการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดบันานาชาต ิ
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ดงักล่าวมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  1.4.1 ผลการประเมินผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดงานการ
นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ์ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน
ได้ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกบัการจดังานการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการตอบ
แบบสอบถาม ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 21 
 
ตาราง 21 ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอโครงงาน  
 วทิยาศาสตรโ์ดยผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้
รว่มงาน (N=33) 

นร.ทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน(N=216) 

x SD ความหมาย x SD ความหมาย 

1. การจดัแสดงโปสเตอรโ์ครงงาน 4.48 0.51 มาก 4.01 0.88 มาก 
2. การนําเสนอโครงงานดว้ยการบรรยาย 4.67 0.48 มากทีส่ดุ 4.16 0.69 มาก 
3. การนําเสนอโครงงานมคีวามน่าสนใจ 4.52 0.51 มากทีส่ดุ 4.01 0.85 มาก 
4. ความกา้วหน้าทางวชิาการของโครงงานทีนํ่าเสนอ 4.58 0.66 มากทีส่ดุ 4.18 0.79 มาก 
5. การจดักจิกรรม Science Show  4.45 0.51 มาก 4.06 0.86 มาก 
6. การจดักจิกรรม Science workshop 4.58 0.50 มากทีส่ดุ 4.07 0.80 มาก 
7. การจดักจิกรรม Robotic Show  4.44 0.58 มาก 3.77 1.10 มาก 
8. การจดักจิกรรม Walk Rally  4.48 0.63 มาก 4.03 0.86 มาก 
9. การจดับรรยายพเิศษโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ 4.52 0.51 มากทีส่ดุ 4.05 0.87 มาก 
10. การศกึษาดงูานดา้นศลิปวฒันธรรม 4.45 0.75 มาก 4.01 0.84 มาก 
11. จาํนวนกจิกรรมทีจ่ดัใหเ้ขา้รว่มในแต่ละวนัมี

ความเหมาะสม 
4.82 0.46 มากทีส่ดุ 4.07 0.85 มาก 

12. เจา้หน้าทีจ่ดังานมคีวามสภุาพและชว่ยเหลอื
เป็นอยา่งด ี

4.52 0.51 มากทีส่ดุ 4.22 0.82 มาก 

13. ยานพาหนะในการรบั-สง่และการไปศกึษาดงูาน
นอกสถานทีจ่ดังานมคีวามสะดวกและปลอดภยั 

4.76 0.66 มากทีส่ดุ 4.17 0.82 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ)  
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้
รว่มงาน (N=33) 

นร.ทีเ่ขา้รว่มเสนอ
โครงงาน(N=216) 

x SD ความหมาย x SD ความหมาย 

14. อาหารและเครือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 4.55 0.79 มากทีส่ดุ 4.24 0.80 มาก 
15. สิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ 4.79 0.48 มากทีส่ดุ 4.14 0.83 มาก 

รวม 4.57 0.13 มากท่ีสดุ 4.08 0.12 มาก 

 
 จากตาราง 21 พบว่า ผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน มคีวามพงึพอใจเกี่ยวกบัการจดังาน
การนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x = 4.57) มคี่าเฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหาร ครูที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจ 1)การนําเสนอ
โครงงานด้วยการบรรยาย( x = 4.67) 2) การนําเสนอโครงงานมีความน่าสนใจ( x = 4.52)  
3) ความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงงานที่นําเสนอ( x = 4.58) 4) การจดักิจกรรม Science 
workshop(x = 4.58) 5) การจดับรรยายพเิศษโดยผูท้รงคุณวุฒ(ิx = 4.52) 6) จํานวนกจิกรรมทีจ่ดั
ใหเ้ขา้ร่วมในแต่ละวนัมคีวามเหมาะสม (x = 4.82) 7) เจา้หน้าทีจ่ดังานมคีวามสุภาพและช่วยเหลอื
เป็นอย่างด(ีx = 4.52) 8) ยานพาหนะในการรบั-ส่งและการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่จดังานมี
ความสะดวกและปลอดภัย( x = 4.76) 9) อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการมีความเหมาะสม 
(x = 4.55) 10) สิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ (x = 4.79) อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด สว่นรายขอ้อื่นมคีวาม
พงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้      
 นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตร ์อยู่ในระดบัมาก (x = 4.08) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามพงึพอใจเกี่ยวกบัการ
จดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานการนําเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตร ์พบว่า ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ร่วมงาน มคีวามพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอ
โครงงานวทิยาศาสตร์ อยู่ในระดบัมากที่สุด (x = 4.57) และนักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มี
ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.08) มี
คา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
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  1.4.2  ผลการประเมินผลลพัธ์ด้านจาํนวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ท่ีมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านการทาํโครงงาน การจดัการเรียนการสอนและคาดว่าจะนําความรู้
ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน และนักเรยีนที่ร่วมเสนอโครงงานได้ประเมนิ 
เกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นด้านการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนํา
ความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ โดยการตอบแบบสอบถาม ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 22 
 
ตาราง 22 ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นจาํนวนผูบ้รหิารและคร ูทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละ 
 นกัเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน โดยผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน 
  

รายการประเมนิ 

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
จาํนวนผูบ้รหิารและครทูีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ไมม่กีาร

แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

มากกวา่ 5 
คน ขึน้ไป 

ประมาณ  
3-4 คน 

ประมาณ  
1-2 คน 

รวม 

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละ
นกัเรยีนชาวต่างประเทศ 

จาํนวน 22 9 2 33 - 

รอ้ยละ 
(N=33) 

66.67 27.27 6.06 100 - 

2. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละ
นกัเรยีนชาวไทยจากต่างโรงเรยีน 

จาํนวน 25 8 - 33 - 
รอ้ยละ 
(N=33) 

75.8 24.2 - 100 - 

รวม 
จาํนวน 47 17 2 66 - 
รอ้ยละ 
(N=66) 

71.21 25.67 3.03 100 - 

 
 จากตาราง 22 พบวา่ ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงานทุกคนไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครู
และนักเรียนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรียน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และเมื่อ
พิจารณาจํานวนผู้บริหารที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.21) มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูม้ากกวา่ 5 คนขึน้ไป  
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ตาราง 23 ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นจาํนวนผูบ้รหิารและคร ูทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละ 
 นกัเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนโดยใชว้ธิกีารต่างๆ  
 

รายการประเมนิ 
จาํนวนผูบ้รหิารและครทูีม่กีาร

แลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารต่างๆ 
คุย/สนทนา ถาม อื่นๆ 

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละนกัเรยีนชาว
ต่างประเทศ 

จาํนวน 27 18 4 
รอ้ยละ(N=33) 81.82 54.55 12.12 

2. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละนกัเรยีนชาวไทย
จากต่างโรงเรยีน 

จาํนวน 21 16 1 
รอ้ยละ(N=33) 63.64 48.48 3.03 

รวม 
จาํนวน 48 34 5 

รอ้ยละ(N=66) 72.73 51.52 7.58 

 
 จากตาราง 23 พบว่า ผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 72.73) ไดม้กีาร
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัครูและนักเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนโดยใชว้ธิกีาร 
คุย/สนทนา  
 
ตาราง 24 ผลการประเมนิผลลพธัด์า้นจาํนวนผูบ้รหิารและคร ูทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละ 
 นกัเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนในประเดน็ต่างๆ  
 

รายการประเมนิ 

จาํนวนผูบ้รหิารและครทูีม่กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ต่างๆ 
การทาํ
โครงงาน 

การเรยีน
การสอน 

อื่นๆ 

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละนกัเรยีนชาว
ต่างประเทศ 

จาํนวน 23 21 7 
รอ้ยละ(N=33) 69.70 63.64 21.21 

2. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละนกัเรยีนชาวไทยจาก
ต่างโรงเรยีน 

จาํนวน 13 19 3 
รอ้ยละ(N=33) 39.39 57.58 9.09 

รวม 
จาํนวน 36 40 10 

รอ้ยละ(N=66) 54.55 60.61 15.15 

 
 จากตาราง 24 พบว่า ผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 60.61) ไดม้กีาร
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัครูและนักเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนในประเดน็ การ
เรยีนการสอน และมจีาํนวนผูบ้รหิารนกัเรยีนสว่นมาก (รอ้ยละ 54.55) แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็
การทาํโครงงาน  
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ตาราง 25  ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นจาํนวนผูบ้รหิารและคร ูทีค่าดวา่จะนําความรูห้รอืประสบการณ์ 
 ไปปรบัปรงุในดา้นต่างๆ  
 
 

รายการประเมนิ 

จาํนวนผูบ้รหิารและครทูีค่าดวา่จะนําความรูห้รอื
ประสบการณ์ไปปรบัปรุงในดา้นต่างๆ 

วธิกีาร
สอน 

การนําเสนอ
ผลงานทาง
วชิาการ 

การทาํวจิยั/การ
ทาํโครงงาน 

อื่นๆ 

1. คาดวา่จะนําความรูห้รอืประสบการณ์ 
ในครัง้น้ีไปปรบัปรุงในดา้น 

จาํนวน 15 11 15 5 
รอ้ยละ(N=33) 45.45 33.33 45.45 15.15 

 
 จากตาราง 25 พบวา่ ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน สว่นมาก (รอ้ยละ 45.45) คาดวา่จะนํา
ความรู้หรอืประสบการณ์ไปปรบัปรุงในด้านวธิีการสอนและการทําวจิยั/การทําโครงงาน และใน
ขณะเดียวกนัผู้บรหิารและครูที่เข้าร่วมงานยงัคาดว่าจะสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการน้ีไปใชป้ระโยชน์ได ้มดีงัน้ี 

1. การพฒันาโครงงานและการใชภ้าษาองักฤษ 
2. การเตรยีมความพรอ้มในการเสนอผลงานภาคภาษาองักฤษ 
3. การสบืเสาะทางวทิยาศาสตร ์(Science inquiry) 
4. การวจิยัและการทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์
5. การนําเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์
6. ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครตู่างชาตพิรอ้มทัง้ขอ้คดิดีๆ  และสรา้งสรรค ์

 
ตาราง 26 ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นจาํนวนนกัเรยีนทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละนกัเรยีน 
 ชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน โดยนกัเรยีนทีร่ว่มเสนอโครงงาน 
 
 

รายการประเมนิ 

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
จาํนวนนกัเรยีนทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ไมม่กีาร

แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

มากกวา่ 5 
คน ขึน้ไป 

ประมาณ  
3-4 คน 

ประมาณ  
1-2 คน 

รวม 

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละ
นกัเรยีนชาวต่างประเทศ 

จาํนวน 103 48 55 206 10 
รอ้ยละ 

(N=216) 
47.69 22.22 25.46 95.37 4.63 

2. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละ
นกัเรยีนชาวไทยจากต่างโรงเรยีน 

จาํนวน 88 53 50 191 25 
รอ้ยละ 

(N=216) 
40.74 24.54 23.15 88.43 11.57 

รวม 
จาํนวน 191 101 105 397 35 
รอ้ยละ 

(N=432) 
44.21 23.38 24.31 91.90 8.10 
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 จากตาราง 26 พบว่า นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่า จํานวนนกัเรยีน
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัครูและนักเรียนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรียนใน
ภาพรวม คดิเป็นรอ้ยละ 91.90 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้และเมื่อพจิารณาจํานวนนักเรยีนทีม่กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูพ้บวา่ สว่นมาก (รอ้ยละ 44.21) มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ากกวา่ 5 คนขึน้ไป และ
มนีกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน บางสว่น (รอ้ยละ 8.10) ไมม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 
ตาราง 27  ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นจาํนวนนกัเรยีน ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละนกัเรยีน 
 ชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน โดยใชว้ธิกีารต่างๆ  
 

รายการประเมนิ 

จาํนวนนกัเรยีนทีม่กีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารต่างๆ 

คุย/
สนทนา 

ถาม อื่นๆ 

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละนกัเรยีนชาว
ต่างประเทศ 

จาํนวน 172 63 4 
รอ้ยละ(N=206) 83.50 30.58 1.94 

2. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละนกัเรยีนชาว
ไทยจากต่างโรงเรยีน 

จาํนวน 147 63 2 
รอ้ยละ(N=191) 76.96 32.98 1.05 

รวม 
จาํนวน 319 126 6 

รอ้ยละ(N=397) 80.35 31.74 1.51 
 
 จากตาราง 27 พบวา่ นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน สว่นใหญ (รอ้ยละ 80.35) ไดม้กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละนกัเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนโดยใชว้ธิกีารคุย/
สนทนา  
 

ตาราง 28  ผลการประเมนิผลลพัธ์ดา้นจํานวนนักเรยีน ทีม่กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัครแูละนักเรยีน
 ชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนในประเดน็ต่างๆ  
 
 จาํนวนนกัเรยีนทีม่กีารแลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้นประเดน็ต่างๆ 

การทาํ
โครงงาน 

การเรยีน
การสอน 

อื่นๆ 

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละนกัเรยีนชาว
ต่างประเทศ 

จาํนวน 152 44 38 
รอ้ยละ(N=206) 73.79 21.36 18.45 

2. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กบัครแูละนกัเรยีนชาว
ไทยจากต่างโรงเรยีน 

จาํนวน 121 75 21 
รอ้ยละ(N=191) 63.35 39.27 10.99 

รวม 
จาํนวน 273 119 59 

รอ้ยละ(N=397) 68.77 29.97 14.84 
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 จากตาราง 28 พบวา่ นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 68.77) ไดม้กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละนกัเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนในประเดน็การทาํ
โครงงาน และมจีํานวนนักเรยีนบางส่วน (รอ้ยละ 29.97) แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็การเรยีน  
การสอน  
 
ตาราง 29  ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นจาํนวนนกัเรยีน ทีค่าดวา่จะนําความรูห้รอืประสบการณ์ไป 
 ปรบัปรงุในดา้นต่างๆ 
    

รายการประเมนิ 

จาํนวนนกัเรยีนทีค่าดวา่จะนําความรูห้รอื
ประสบการณ์ไปปรบัปรุงในดา้นต่างๆ 

วธิกีาร
สอน 

การนําเสนอ
ผลงานทาง
วชิาการ 

การทาํวจิยั/การ
ทาํโครงงาน 

อื่นๆ 

1. คาดวา่จะนําความรูห้รอืประสบการณ์ใน
ครัง้น้ีไปปรบัปรุง 

จาํนวน 84 129 90 7 
รอ้ยละ

(N=216) 
38.89 59.72 41.67 3.24 

 
 จากตาราง 29 พบว่า นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 59.72) คาดว่า
จะนําความรู้หรือประสบการณ์ไปปรับปรุงในด้านการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และใน
ขณะเดยีวกนันักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน ยงัคาดว่าจะสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วม
โครงการน้ีไปใชป้ระโยชน์ มดีงัน้ี 

1. การทาํงานวจิยั/การทาํโครงงานและการตัง้ปญัหาของโครงงาน 
2. การนําเสนอผลงานในเวทวีชิาการระดบันานาชาต ิ
3. การทาํโครงงานและวธิกีารนําเสนอโครงงานภาคภาษาองักฤษ 
4. การทาํวจิยัต่างๆ และการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์
5. เทคนิคการทาํวจิยั/การเรยีนการสอน 
6. การทาํงานวจิยัใหม่ๆ  และแนวคดิในการทาํงาน 
7. วถิชีวีติ สไตลก์ารเรยีนของนกัเรยีต่างประเทศและแนวคดิใหม่ๆ  ในการทาํโครงงาน 
8. การนําประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปประยกุตก์บัการเรยีน 
9. วธิกีารนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอรใ์หน่้าสนใจ และอุปกรณ์ทีค่วรใช ้

ประกอบการอธบิาย 
10. แนวคดิของชาวต่างชาตแิละการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษ 
11. หลกัการคดิ กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
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 โดยสรุปผลการประเมนิผลลพัธ์ดา้นจํานวนผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีนทีม่กีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรูใ้นดา้นการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์  
พบวา่  
 ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงาน มคีวามเห็นว่า ผู้บริหาร ครู ทุกคนได้มกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรูใ้นดา้นการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนกบัครแูละนักเรยีนชาวต่างประเทศและชาว
ไทยจากต่างโรงเรยีน ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้และเมื่อพจิารณาจํานวนผูบ้รหิารทีม่กีารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.21) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า 5 คนขึ้นไป ซึ่งการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในครัง้น้ี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.73) ใช้วิธีการ คุย/สนทนา โดยมปีระเด็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ว่นใหญ่ (รอ้ยละ 60.61) เกีย่วกบัการเรยีนการสอน และสว่นมาก (รอ้ยละ 45.45) 
คาดวา่จะนําความรูห้รอืประสบการณ์ทีไ่ดใ้นครัง้น้ีไปปรงัปรงุในดา้น วธิกีารสอนและการทาํวจิยั/การ
ทาํโครงงาน และในขณะเดยีวกนัยงัคาดว่าจะสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มโครงการน้ีไปใช้
ประโยชน์ได ้ไดแ้ก่ 1) การพฒันาโครงงานและการใชภ้าษาองักฤษ 2)การเตรยีมความพรอ้มในการ
เสนอผลงานภาคภาษาองักฤษ 3) การสบืเสาะทางวทิยาศาสตร ์(Science inquiry) 4) การวจิยัและ
การทําโครงงานวทิยาศาสตร ์ 5) การนําเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์ 6) ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครตู่างชาตพิรอ้มทัง้ขอ้คดิดีๆ  และสรา้งสรรค ์ 
 นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวามเหน็วา่ จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนกบัครูและนักเรยีนชาว
ต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนในภาพรวม คดิเป็นรอ้ยละ 91.90 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
และเมื่อพจิารณาจํานวนนักเรยีนที่มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูพ้บว่า ส่วนมาก (รอ้ยละ 44.21) มกีาร
แลกเปลี่ยนเรยีนรูม้ากกว่า 5 คนขึน้ไป และมนีักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน บางส่วน (รอ้ยละ 
8.10) ไม่มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นครัง้น้ี ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 80.35) ใช้
วธิกีาร คุย/สนทนา โดยมปีระเดน็การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 68.77) เกีย่วกบัการทํา
โครงงาน และส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 59.72) คาดว่าจะนําความรูห้รอืประสบการณ์ทีไ่ดใ้นครัง้น้ีไปปรงั
ปรุงในดา้น การนําเสนอผลงานทางวชิาการ และในขณะเดยีวกนันักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน 
ยงัคาดว่าจะสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการน้ีไปใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ 1) การทํางาน
วจิยั/การทําโครงงานและการตัง้ปญัหาของโครงงาน 2) การนําเสนอผลงานในเวทวีชิาการระดบั
นานาชาต ิ 3) การทาํโครงงานและวธิกีารนําเสนอโครงงานภาคภาษาองักฤษ 4) การทาํวจิยัต่างๆ 
และการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์ 5) เทคนิคการทาํวจิยั/การเรยีนการสอน 6) การทาํงานวจิยัใหม่ๆ  
และแนวคดิในการทํางาน 7) วถิชีวีติ สไตลก์ารเรยีนของนกัเรยีต่างประเทศและแนวคดิใหม่ๆ  ใน
การทาํโครงงาน 8) การนําประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปประยุกตก์บัการเรยีน 9) วธิกีารนําเสนอโครงงาน
ภาคโปสเตอรใ์หน่้าสนใจ และอุปกรณ์ทีค่วรใชป้ระกอบการอธบิาย 10) แนวคดิของชาวต่างชาตแิละ
การสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษ 11) หลกัการคดิ กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
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 1.4.3 ผลการประเมินผลลพัธ์ด้านทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของ
นักเรียน  คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน และผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน ได้
ประเมนิทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนักเรยีน โดยการตอบแบบสอบถาม ผลการ
ประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 30 
 

ตาราง 30 ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน โดย 
 คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน และผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัทกัษะการนําเสนอโครงงาน 

ก.ก.ประเมนิการนําเสนอฯ (N=17) ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน (N=33) 
รอ้ยละ x SD ความหมาย รอ้ยละ x SD ความหมาย 

1. มกีารแสดงถงึความรู ้
ความเขา้ใจในเรือ่งทีศ่กึษา 

85.80 4.29 0.47 มาก 90.40 4.52 0.51 มากทีส่ดุ 

2. มกีารใชห้ลกัการและ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง 

83.60 4.18 0.53 มาก 90.40 4.52 0.51 มากทีส่ดุ 

3. มกีารนําเสนอขอ้มลู 
อธบิาย สาธติ ทดลองได้
อยา่งชดัเจน 

83.60 4.18 0.64 มาก 87.20 4.36 0.49 มาก 

4. รปูแบบการนําเสนอ มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

87.00 4.35 0.70 มาก 91.00 4.55 0.51 มากทีส่ดุ 

5. แสดงใหเ้หน็ถงึเจตคตทิาง
วทิยาศาสตร ์

88.20 4.41 0.51 มาก 93.40 4.67 0.48 มากทีส่ดุ 

6. มคีวามพรอ้มในการ
นําเสนอโครงงาน 

91.80 4.59 0.51 มากทีส่ดุ 88.40 4.42 0.56 มาก 

7. ตอบคาํถามของผูเ้ขา้รว่ม
ฟงัการนําเสนออยา่ง
ชดัเจน ถูกตอ้ง 

84.80 4.24 0.56 มาก 83.60 4.18 0.53 มาก 

รวม 86.40 4.32 0.15 มาก 89.20 4.46 0.15 มาก 

 
 จากตาราง 30  พบว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าใน
ภาพรวม นักเรยีนทีร่่วมเสนอโครงงานมทีกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด (x = 4.32) คดิเป็นรอ้ยละ 86.40  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 1) มคีวามพรอ้มในการ
นําเสนอโครงงาน อยู่ในระดบัมากที่สุด (x = 4.59) คดิเป็นรอ้ยละ 91.80 ส่วนรายขอ้อื่น มทีกัษะ
การนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
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 ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน มคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม นกัเรยีนทีร่ว่มเสนอโครงงานมี
ทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.46) คดิเป็นรอ้ยละ 89.20 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 1) มกีารแสดงถงึความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องทีศ่กึษา (x = 4.52 คดิเป็น
รอ้ยละ 90.40) 2) มกีารใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีถู่กต้อง (x = 4.52 คดิเป็น
รอ้ยละ 90.40) 3) รปูแบบการนําเสนอ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค(์x = 4.55 คดิเป็นรอ้ยละ 91.00) 
4) แสดงใหเ้หน็ถงึเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์(x = 4.67 คดิเป็นรอ้ยละ 93.40) สว่นรายขอ้อื่น มทีกัษะ
การนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยสรุปผลการประเมนิผลลพัธด์า้นทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน 
พบว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน มคีวามเหน็ว่า นักเรยีนทีร่่วมเสนอโครงงาน
ทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนักเรียน มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากที่สุด  
(x = 4.32) คดิเป็นรอ้ยละ 86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้ส่วนผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน มี
ความเหน็ว่า นักเรยีนที่ร่วมเสนอโครงงานมทีกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยู่ในระดบั
มาก (x = 4.46) คดิเป็นรอ้ยละ 89.20 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 
 1.4.4 ผลการประเมินผลลัพธ์ด้านความตระหนักในการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์ 
นักเรยีนที่ร่วมเสนอโครงงาน ได้ประเมนิความตระหนักในการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โดยการตอบ
แบบสอบถาม ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 31 
 
ตาราง 31 ผลการประเมนิผลลพัธด์า้นความตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยนกัเรยีนที ่
 เขา้รว่มเสนอโครงงาน 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความตระหนกัในการเรยีนรู ้ 

x SD ความหมาย 

1. การเขา้รว่มโครงการนําเสนอโครงงานในครัง้น้ีทาํใหน้กัเรยีน
ไดเ้หน็ถงึความสาํคญัของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

4.23 0.78 มาก 

2. การเขา้รว่มโครงการนําเสนอโครงงานในครัง้น้ีทาํใหน้กัเรยีน
ไดเ้หน็ถงึความจาํเป็นของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

4.22 0.79 มาก 

3. การเขา้รว่มโครงการนําเสนอโครงงานในครัง้น้ีทาํใหน้กัเรยีน
ไดเ้หน็ถงึประโยชน์ของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

4.25 0.79 มาก 

รวม 4.23 0.02 มาก 

 
 จากตาราง 31 พบวา่ นกัเรยีนทีร่ว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวม นกัเรยีน
ทีร่ว่มเสนอโครงงานมคีวามตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.23) และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มคีวามตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้      
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 โดยสรุปผลการประเมินผลลพัธ์ด้านความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า 
นกัเรยีนทีร่ว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่า นกัเรยีนทีร่ว่มเสนอโครงงานมคีวามตระหนกัในการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.23)  
 
 1.4.5  ผลการประเมินผลลพัธ์ด้านจาํนวนผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีการสร้างความสมัพนัธก์บัโรงเรียนในต่างประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ ผูบ้รหิารและ
ครทูีเ่ขา้ร่วมงาน ไดป้ระเมนิเกีย่วกบัการตดิต่อ สรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ โดยการตอบแบบสํารวจ ผลการประเมนิ พบว่า ผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงานจาก
โรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ไม่มกีารตดิต่อแลกเปลี่ยนหรอืสรา้งความสมัพนัธด์า้นต่าง ๆ กบั
โรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 
 การจดัโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิ โรงเรยีนมหดิล
วทิยานุสรณ์ครัง้น้ี ส่งผลหรอืกระตุ้นใหเ้กดิบรรยากาศทางวชิาการด้านการจดัการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร์ อยู่ในระดบัมาก (x = 4.14) โดยได้รบั/รูข้่าวการจดังานโครงงานวทิยาศาสตร์ของ
นักเรยีน ระดบันานาชาติ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จากหนังสอืเชญิเขา้ร่วมงานของโรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์และทางหนงัสอืพมิพ ์
 โดยสรุปผลการประเมนิจํานวนผู้บรหิาร ครู จากโรงเรยีนอื่นๆ ที่เขา้ร่วมโครงการมกีาร
สรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ พบว่า ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน
จากโรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ไม่มกีารตดิต่อแลกเปลี่ยนหรอืสรา้งความสมัพนัธ์ดา้นต่าง ๆ 
กบัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ ซึง่ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้อกีทัง้ยงัมคีวามเหน็ว่า 
การจดัโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนส่งผลหรอืกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทาง
วชิาการดา้นการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.14) โดยไดร้บั/รูข้า่วการ
จดังานโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จากหนังสอื
เชญิเขา้รว่มงานของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์และทางหนงัสอืพมิพ ์
 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ ในมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบัแล้ว ในท้ายของแบบสอบถามยงัมขีอ้คําถามในลกัษณะปลายเปิดให้ผูต้อบ
เขยีนแสดงความคดิเหน็ดว้ย  

ผูว้จิยัไดศ้กึษา วเิคราะห ์คาํตอบของแบบสอบถามปลายเปิดสรปุไดด้งัน้ี 
1.1 การจดัโครงการในครัง้น้ี เป็นโครงการทีด่มีปีระโยชน์ต่อนกัเรยีน 
1.2 สาํหรบัการจดังานโดยภาพรวมการจดังานถอืไดว้า่ประสบความสาํเรจ็ 
1.3 การได้มาร่วมงานในครัง้น้ีนับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ เพราะการได้

พบปะกบัเยาวชนจากทัว่โลกถือเป็นการเติมพลงังานด้านบวก นักเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ์เป็น
นักเรยีนที่มวีนิัย มน้ํีาใจช่วยเหลอืและใหก้ารต้อนรบัเป็นอย่างด ีถอืว่าเป็นส่วนสําคญัที่ทําใหง้าน
ประสบความสาํเรจ็และนกัเรยีนทุกคนนบัวา่เป็นนกัวชิาการในอนาคต 
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1.4 การไดม้ารว่มงานน้ีทาํใหไ้ดร้บัความรูแ้ละความสนุกสนาน อกีทัง้นกัเรยีนพีเ่ลีย้ง
ดแูลชว่ยเหลอืเป็นอยา่งด ี

1.5 ครูและนักเรยีนจากทัว่โลกที่ไดเ้ขา้ร่วมงานในครัง้น้ี ไดร้บัประสบการณ์และ
ความรูเ้ป็นอยา่งมาก และคาดวา่จะนําประสบการณ์และความรูไ้ปเผยแพรใ่นประเทศของตน 

1.6 การไดม้าร่วมงานในครัง้น้ีนับว่าเป็นช่วงเวลาทีด่มีาก เพราะมโีอกาสทีไ่ดพ้บปะ
และแลกเปลีย่นแนวคดิกบัทมีอื่นๆ จากประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

1.7 ในการเขา้ร่วมงานในครัง้น้ี ไดเ้หน็ความหลากหลายในหวัขอ้ ความคดิ ไดเ้หน็
เครอืขา่ยของนกัเรยีนและคร ูและมคีวามรูส้กึประทบัใจคนไทยทีโ่รงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

1.8 การจัดงานในครัง้น้ีดีมาก นักเรียนที่เสนอโครงงานมีการเตรียมพร้อมใน
การศกึษางานวจิยัของตวัเอง ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ใีนการทาํงานวจิยัต่อไป 

1.9 การจัดโครงการน้ีเป็นโอกาสที่ดีควรสนับสนุนให้มีต่อไปและควรให้โอกาส
นกัเรยีนต่างชาตเิสนอมากกวา่น้ี 

1.10  การจดักจิกรรมดา้นวชิาการทําใหไ้ดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์เป็นอย่างมาก 
แต่กจิกรรมดา้นปฏสิมัพนัธแ์ละนนัทนาการยงัไมด่เีทา่ทีค่วร 

1.11  การเขา้ร่วมงานในครัง้น้ีไดร้บัประสบการณ์และการต้อนรบัเป็นอย่างด ีและมี
ความประทบัใจในการจดังานครัง้น้ีมาก 

1.12  ควรมแีผนการจดังานทีร่ดักุมและชดัเจนกว่าน้ี และควรจดักจิกรรมใหม้กีาร
แลกเปลี่ยนความคดิร่วมกนั ระหว่างนักเรยีนที่มาร่วมงานมากกว่าน้ี เช่น อาจจดัใหม้กีารทํา 
กจิกรรมวทิยาศาสตรร์ว่มกนัแบบคละโรงเรยีน 

1.13  ควรจะเพิม่ความน่าสนใจของโครงการใหม้ากกว่าน้ี และจํานวนผูม้าเขา้ร่วมชม
งานน้อยไป 

1.14  ควรมกีารวางแผนงานใหช้ดัเจนมากขึน้ บางเหตุการณ์คาดได้ว่ามโีอกาสจะ
เกดิขึน้อาจดําเนินการเผื่อไว้เลย โดยไม่ต้องรอเวลาถงึเหตุการณ์จรงิ เช่น การจดัสถานที่ทํา
กจิกรรมกลางแจง้ 

1.15  จํานวนผู้ฟงัในการนําเสนอโครงงานมีน้อยไปและนักเรียนที่เข้าผู้ฟงัการ
นําเสนอโครงงานยงัไมก่ลา้ทีจ่ะถามคาํถาม 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการประเมนิโครงการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ระดบั
นานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ซึง่มุง่ประเมนิใน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 
ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ ์
 การเสนอผลสรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. ขอบเขตของการวจิยั 
2. การวเิคราะหข์อ้มลู 
3. สรปุผลการวจิยั 
4. อภปิรายผล 
5. ขอ้เสนอแนะ 

 
1.  ขอบเขตของการวิจยั 
 1. การประเมนิครัง้น้ีมุ่งประเมนิใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบรบิท ด้านปจัจยัเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการ และดา้นผลลพัธ ์
  1.1 ด้านบริบทประกอบด้วยการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
โครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน ระดบันานาชาติ กบัแผนปฏบิตัิงาน 4 ปี พ.ศ. 
2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ และแผนปฏบิตัิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้กบัโครงการ แผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-
2556 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
  1.2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี  
   1.2.1 วสัดุอุปกรณ์ 
   1.2.2 สถานที ่
   1.2.3 ระยะเวลา 
   1.2.4 คุณสมบตัขิองคณะกรรมการการประเมนิการนําเสนอโครงงาน 
  1.3 ดา้นกระบวนการประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 
   1.3.1 การบรหิารโครงการ 
   1.3.2 การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
   1.3.3 การจดักจิกรรม Walk Rally 
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  1.4 ดา้นผลลพัธป์ระกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 
   1.4.1 ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์
   1.4.2 จํานวนผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีน ทีม่กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นดา้นการทํา
โครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดวา่จะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ 
   1.4.3 ทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน 
   1.4.4 ความตระหนกัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
   1.4.5 จาํนวนผูบ้รหิาร คร ูจากโรงเรยีนอื่น  ๆทีเ่ขา้รว่มโครงการมกีารสรา้งความสมัพนัธ์
กบัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

 
 2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครัง้ น้ีประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
คณะกรรมการประสานงาน 20 คน คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม 24 คน คณะกรรมการดาํเนินการ
ฝา่ยต่างๆ จํานวน 90 คน คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน จํานวน 20 คน นักเรยีนที่
เขา้รว่มเสนอโครงงาน จาํนวน  366 คน ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน จาํนวน 63 คน รวม 586 คน  
 
ตาราง 32 แหล่งขอ้มลูทีใ่ช ้ 
 

แหล่งผูใ้ห้ข้อมลู 

จาํนวน
แหล่งผูใ้ห้
ข้อมลู
ทัง้หมด 

จาํนวน
แหล่งข้อมลู 

ผูใ้ห้ข้อมลู
ท่ีเกบ็ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ผูเ้ชีย่วชาญ 3 3 3 100 
2. คณะกรรมการประสานงาน 20 20 17 85.00 
3. คณะกรรมการฝา่ยจดักจิกรรม 24 24 19 79.16 
4. คณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่าง ๆ 90 90 47 52.22 
5. คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน 20 20 17 85.00 
6. นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน 366 366 216 59.01 
7. ผูบ้รหิาร และครทูีเ่ขา้รว่มงาน 63 63 33 52.38 

รวม 586 586 352 60.06 
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2. การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลเชงิคุณภาพที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด  ใช้เทคนิคการวเิคราะห์เน้ือหา 
โดยนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิบรรยาย 
 2.  ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า ใชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิพรรณนา โดยการหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ( ) และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  ผู้วิจยันําแบบสอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสํารวจ ที่เก็บรวบรวมจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการฝ่ายจดักจิกรรม คณะกรรมการดําเนินงาน
ฝา่ยต่าง ๆ คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีน
ทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมอื แลว้บนัทกึขอ้มลูตามคู่มอืการลง
รหสั  ดงัน้ี 
    คะแนน      5 หมายถงึ มากทีส่ดุ 
    คะแนน      4 หมายถงึ มาก 
    คะแนน     3 หมายถงึ ปานกลาง 
    คะแนน     2 หมายถงึ น้อย 
    คะแนน      1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 
   
 การแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยพจิารณาคา่เฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี  
(บุญชม  ศรสีะอาด.  2545: 103) 
    คา่เฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ มากทีส่ดุ     
    คา่เฉลีย่ 3.51-4.50    หมายถงึ มาก 
    คา่เฉลีย่ 2.51-3.50   หมายถงึ ปานกลาง 
    คา่เฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ น้อย 
    คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 
 

3. สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน ระดบั
นานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ซึง่มุง่ประเมนิใน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ ์สรปุผลได ้ดงัน้ี 
 1.  ผลการประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน ระดบันานาชาต ิ
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ดา้นบรบิท โดยผูเ้ชีย่วชาญสรปุไดด้งัน้ี 
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  ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ในระดบัมากทีสุ่ด คอืมรีะดบั
ผลการประเมนิเทา่กบั 4.75 และมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดบัมากที่สุด คอืมรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 5.00 มคี่าเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คอืระดบั 3.51 
 2.  ผลการประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน ระดบันานาชาต ิ
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ ์โดยผูเ้ชีย่วชาญ
คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการฝ่ายจดักิจกรรม คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ 
คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน เรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและครูที่เขา้
รว่มงาน สรปุผลได ้ดงัน้ี 
  2.1 ผลการประเมนิดา้นปจัจยัเบือ้งต้น ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ สถานที ่ระยะเวลา และ
คุณสมบตัขิองคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน สรปุไดว้า่ 
   2.1.1 วสัดุอุปกรณ์ พบว่า คณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงาน และ
ผูบ้รหิารและครูที่เขา้ร่วมงาน มคีวามคดิเหน็ว่า วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสม ความพรอ้มอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.57, 4.62 ตามลําดบั ส่วนนักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอ
โครงงานมคีวามคดิเหน็ว่า ความเหมาะสม ความพรอ้มและความเพยีงพอ อยู่ในระดบัมาก มรีะดบั
ผลการประเมนิเทา่กบั 4.25  มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
   2.1.2  สถานที ่พบว่า คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน และผูบ้รหิาร
และครทูีเ่ขา้รว่มงาน มคีวามคดิเหน็ว่า ดา้นสถานทีม่คีวามเหมาะสม ความพรอ้มและความเพยีงพอ
อยู่ในระดบัมากที่สุด มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.51, 4.56 ตามลําดบั ส่วนนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
เสนอโครงงานมคีวามคดิเหน็ว่า ความเหมาะสม ความพรอ้มและความเพยีงพอ อยู่ในระดบัมาก มี
ระดบัผลการประเมนิเทา่กบั 4.08 มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คอืระดบั 3.51 
   2.1.3 ระยะเวลา พบวา่ คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและ
ครทูีร่่วมงาน และนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงานมคีวามคดิเหน็ว่าดา้นระยะเวลามคีวามเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.45, 4.47, 4.03 ตามลําดบั มคี่าเฉลีย่สงูกว่าเกณฑ์
ทีต่ ัง้ไว ้คอืระดบั 3.51 
   2.1.4 คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงาน พบว่า 
ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า ความสอดคลอ้งของสาขาวชิาที่สําเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการ
ประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่ักเรยีนนําเสนอ ในภาพรวมมคีวามสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มี
ระดบัผลการประเมนิเทา่กบั 4.70 มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คอืระดบั 3.51  
  2.2 ผลการประเมนิดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การบรหิารโครงการ การจดักจิกรรมดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละการจดักจิกรรม Walk Rally สรปุไดว้า่    
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   2.2.1 การบรหิารโครงการ พบว่า คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดั
กจิกรรม คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ มคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการ
ดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิเทา่กบั 4.47, 4.02, 
3.65 ตามลําดบั ส่วนผู้บรหิารและครูที่เขา้ร่วมงานและนักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวาม
คดิเหน็วา่ การดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและมาก มรีะดบัผล
การประเมนิเทา่กบั 4.69, 3.97 ตามลาํดบั มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คอืระดบั 3.51 
   2.2.2 การจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า คณะกรรมการประสานงาน 
คณะกรรมการจดักจิกรรม มคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัิ
ของผู้รบัผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.28, 4.08  ตามลําดบั  สว่นผูบ้รหิารและ
ครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่า การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบ
ในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ดและมาก มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.53, 4.09 ตามลําดบั มคี่าเฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้
ไว ้คอืระดบั 3.51 
   2.2.3 การจดักจิกรรม Walk Rally พบว่าคณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดั
กจิกรรม มคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบใน
การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มี
ระดบัผลการประเมนิเทา่กบั 4.32, 4.12 ตามลาํดบั สว่นผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนที่
เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่า การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมดา้น Walk 
Rally ให้กบันักเรยีนที่เขา้ร่วมกิจกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิ
เทา่กบั 4.43,4.07 ตามลาํดบั คา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คอืระดบั 3.51 
  2.3 ผลการประเมนิดา้นผลลพัธ ์ประกอบดว้ย 
   2.3.1 ผลการประเมนิความพงึพอใจเกี่ยวกบัการจดังานการนําเสนอโครงงาน
วทิยาศาสตร ์พบว่า ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ร่วมงาน มคีวามพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอ
โครงงานวทิยาศาสตร ์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.57 และนักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามพงึพอใจเกี่ยวกบัการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ อยู่ใน
ระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิเทา่กบั 4.08 มคีา่เฉลีย่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คอืระดบั 3.51 
   2.3.2 ผลการประเมนิจํานวนผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีนทีม่กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ในดา้นการทาํโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนและคาดวา่จะนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
     2.3.2.1 ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน มคีวามเหน็วา่ ผูบ้รหิาร คร ูทุกคนได้
มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในด้านการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนกบัครูและนักเรยีนชาว
ต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้และเมื่อพจิารณาจาํนวนผูบ้รหิาร
ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูพ้บว่า สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 71.21) มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ากกว่า 5 คนขึน้ไป 
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ซึง่การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นครัง้น้ี สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 72.73) ใชว้ธิกีาร คุย/สนทนา โดยมปีระเดน็การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ว่นใหญ่ (รอ้ยละ 60.61) เกีย่วกบัการเรยีนการสอน และสว่นมาก (รอ้ยละ 45.45) 
คาดวา่จะนําความรูห้รอืประสบการณ์ทีไ่ดใ้นครัง้น้ีไปปรงัปรงุในดา้น วธิกีารสอนและการทาํวจิยั/การ
ทาํโครงงาน และในขณะเดยีวกนัยงัคาดว่าจะสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มโครงการน้ีไปใช้
ประโยชน์ได ้ไดแ้ก่ 1) การพฒันาโครงงานและการใชภ้าษาองักฤษ 2)การเตรยีมความพรอ้มในการ
เสนอผลงานภาคภาษาองักฤษ 3) การสบืเสาะทางวทิยาศาสตร ์(Science inquiry) 4) การวจิยัและ
การทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์5) การนําเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์6) ไดแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรูก้บัครตู่างชาตพิรอ้มทัง้ขอ้คดิดีๆ  และสรา้งสรรค ์
     2.3.2.2 นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามเหน็ว่า จํานวนนักเรยีนที่
เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนกบั
ครแูละนักเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีนในภาพรวม คดิเป็นรอ้ยละ 91.90 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และเมื่อพจิารณาจํานวนนักเรยีนที่มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูพ้บว่า ส่วนมาก 
(รอ้ยละ 44.21) มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ากกว่า 5 คนขึน้ไป และมนีกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน 
บางส่วน (ร้อยละ 8.10) ไม่มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในครัง้น้ี ส่วนใหญ่  
(ร้อยละ  80.35 )  ใช้วิธีการ  คุย /สนทนา  โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนใหญ่  
(รอ้ยละ 68.77) เกี่ยวกบัการทําโครงงาน และส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 59.72) คาดว่าจะนําความรูห้รอื
ประสบการณ์ทีไ่ดใ้นครัง้น้ีไปปรงัปรุงในดา้น การนําเสนอผลงานทางวชิาการ และในขณะเดยีวกนั
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน ยงัคาดวา่จะสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มโครงการน้ีไปใช้
ประโยชน์ ไดแ้ก่ 1) การทาํงานวจิยั/การทาํโครงงานและการตัง้ปญัหาของโครงงาน 2) การนําเสนอ
ผลงานในเวทวีชิาการระดบันานาชาต ิ 3) การทําโครงงานและวธิกีารนําเสนอโครงงานภาค
ภาษาองักฤษ 4) การทาํวจิยัต่างๆ และการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์5) เทคนิคการทาํวจิยั/การเรยีน
การสอน 6) การทาํงานวจิยัใหม่ๆ  และแนวคดิในการทาํงาน 7) วถิชีวีติ สไตลก์ารเรยีนของนกัเรยีน
ต่างประเทศและแนวคดิใหม่ๆ  ในการทาํโครงงาน 8) การนําประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปประยุกต์กบัการ
เรยีน 9) วธิกีารนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอรใ์หน่้าสนใจ และอุปกรณ์ทีค่วรใชป้ระกอบการอธบิาย 
10) แนวคดิของชาวต่างชาตแิละการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ 11) หลกัการคดิ กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์
   2.3.3 ผลการประเมนิทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน 
     2.3.3.1 คณะกรรมการประเมินการนําเสนอโครงงานมีความคิดเห็นว่า 
ทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีน  มทีกัษะการนําเสนอโครงงานอยูใ่นระดบัมาก 
มรีะดบัผลการประเมนิเทา่กบั 4.32 คดิเป็นรอ้ยละ 86.40 ซึง่สงูกวา่เกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้  
     2.3.3.2 ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน มคีวามคดิเหน็ว่า ทกัษะการนําเสนอ
โครงงานภาคบรรยายของนักเรยีน  มทีกัษะการนําเสนอโครงงานอยู่ในระดบัมาก มรีะดบัผลการ
ประเมนิเทา่กบั 4.46 คดิเป็นรอ้ยละ 89.20 ซึง่สงูกวา่เกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้   
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   2.3.4 ผลการประเมนิความตระหนักในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  นักเรยีนที่ร่วม
เสนอโครงงาน มีความคิดเห็นว่า นักเรียนที่ร่วมเสนอโครงงานมีความตระหนักในการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์ อยูใ่นระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.23 ซึง่สงูกว่าเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้
ไว ้
   2.3.5 ผลการประเมนิจํานวนผูบ้รหิาร คร ูจากโรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการมี
การสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้ร่วมโครงการ พบว่า ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้
รว่มงานจากโรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ ไมม่กีารตดิต่อแลกเปลีย่นหรอืสรา้งความสมัพนัธด์า้น
ต่าง ๆ กบัโรงเรยีนในต่างประเทศที่เขา้ร่วมโครงการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ อกีทัง้ยงัมี
ความเห็นว่า การจดัโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนส่งผลหรือกระตุ้นให้เกิด
บรรยากาศทางวชิาการดา้นการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ อยู่ในระดบัมาก มรีะดบัผลการ
ประเมนิเท่ากบั 4.14 โดยไดร้บั/รูข้า่วการจดังานโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิ
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จากหนังสอืเชญิเขา้ร่วมงานของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์และทาง
หนงัสอืพมิพ ์
 

4. อภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการประเมนิประเมนิโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน 
ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ซึ่งมุ่งประเมนิใน 4 ดา้นได้แก่ ดา้นบรบิท ด้านปจัจยั
เบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ ์ผูว้จิยัขอเสนอการอภปิรายผลได ้ดงัน้ี  
 1. ดา้นบรบิท วตัถุประสงคข์องโครงการ ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามคดิเหน็ว่า วตัถุประสงคข์อง
โครงการ มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีมหดิลวทิยานุสรณ์ 
และแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศกึษาธกิาร อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดซึง่สงู
กว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้อาจเป็นเพราะวตัถุประสงคข์องโครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
โรงเรยีนเพื่อบรหิารจดัการและดําเนินการจดัการเรยีนการสอนในระดบัมธัยมศกึษาทีมุ่่งเน้นความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรบันักเรยีนที่มีศกัยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์(ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ และหลกัสูตรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์, 2548: 294)  
และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยและครขูองไทยและต่างประเทศไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์
และเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ไดม้เีวทใีนการนําเสนอผลงานของตนเองมาเผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ซึ่งกันและกัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
วทิยาศาสตรใ์หก้บัเยาวชนไทย ซึง่ถอืว่าเป็นการเสรมิสรา้งมติรภาพและความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง
โรงเรียนและนักเรียนที่จ ัดการเรียนการสอนสําหรบัผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
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 2.  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 
  2.1 วสัดุอุปกรณ์ คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและครูที่เขา้
ร่วมงาน มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัวสัดุอุปกรณ์ มคีวามพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนนักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัวสัดุ
อุปกรณ์ มคีวามพร้อม ความเหมาะสมและความเพยีงพอในภาพรวมอยู่ในระดบัมากซึ่งสูงกว่า
เกณฑท์ี่ตัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเอกสารประกอบการนําเสนอโครงงานมคีรบตามเรื่องที่นําเสนอ 
เป็นประโยชน์และสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ด ้โปสเตอรแ์ละสื่อในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน
มีคุณภาพและเหมาะสมกับหวัข้อในการนําเสนอโครงงาน และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ได้แก่
คอมพวิเตอร/์LCD Projector มปีระสทิธภิาพและทนัสมยัอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านไมช่ํารุดเสยีหาย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (อรอนงค ์มากจนัทร.์ 2555: 134) กล่าวว่า วสัดุอุปกรณ์ มคีวามเหมะสม
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีเพราะอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์มปีระสทิธภิาพและทนัสมยั  เอกสารประกอบการ
บรรยายเป็นประโยชน์และสามารถนําไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานได ้และสื่อการ
สอนมเีน้ือหาทีท่นัสมยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรศกัดิ ์สวสัด ี(2542: 100) กล่าวว่า วสัดุอุปกรณ์ 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เพราะสื่อการสอนมคีุณภาพและทนัสมยัเหมาะสมกบัหวัขอ้วชิา 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (พชันี สมพงษ์. 2550: 79) กล่าวว่า วสัดุอุปกรณ์ มคีวามเหมะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด เพราะในการจดักจิกรรมนัน้ การใชว้สัดุอุปกรณ์ทีท่นัสมยั  และอาํนวยความสะดวก
กบัการศกึษาอบรมนัน้ กจ็ะทําใหก้ารจดักจิกรรมนัน้ๆ ดําเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย อย่างไรกต็าม
คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงานไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิว่าควรจดัอุปกรณ์ เช่น Laser 
pointer ใหส้าํหรบันกัเรยีนทีนํ่าเสนอโครงงานจะชว่ยใหก้ารนําเสนอโครงงานไดส้ะดวกและดยีิง่ขึน้ 
  2.2 สถานที ่คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน 
มคีวามเหน็เกีย่วกบัสถานที ่มคีวามพรอ้ม ความเหมาะสมและความเพยีงพอในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มากที่สุด และนักเรยีนที่เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามเหน็เกี่ยวกบัสถานที่ มคีวามพรอ้ม ความ
เหมาะสมและความเพยีงพอในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เน่ืองจากสถานทีจ่ดั
งานและสถานทีพ่กัรบัรองมคีวามเหมาะสมและสะดวกในการเดนิทางสาํหรบัผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน
ทีม่าเขา้ร่วมโครงการในครัง้น้ี ของหอ้งนําเสนอโครงงานมขีนาดเหมาะสมกบัจํานวนผูเ้ขา้รบัฟงัใน
การนําเสนอโครงงานของนักเรยีน ระบบเสยีงภายในหอ้งนําเสนอโครงงานมคีวามชดัเจนพรอ้มทัง้
สภาพของหอ้งนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและเอือ้ต่อการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการนําเสนอโครงงาน 
แสงสวา่งภายในหอ้งนําเสนอโครงงานมเีพยีงพอทาํใหก้ารนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนเป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรมต่างๆเหมาะสมในการจดักจิกรรมทางดา้นวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตรข์องนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมงาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (อรอนงค ์มากจนัทร.์ 2555: 
135) กล่าวว่า สถานทีฝี่กอบรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากสถานท่ีฝึกอบรมมคีวาม
สะดวกในการเดนิทาง หอ้งฝึกอบรมมขีนาดเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม และระบบเสยีงใน
หอ้งอบรมมคีวามชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (พชันี สมพงษ์. 2550: 79) กล่าวว่า สถานที่
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ฝึกอบรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เพราะว่าแสงสว่างภายในหอ้งอบรมเพยีงพอ ทําใหเ้กดิ
บรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนการสอน สอดคลอ้งกบัยงยุทธ เกษสาคร (2544: 140) กล่าวว่า สถานทีท่ี่
ใชใ้นการฝึกอบรมนบัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีจ่ะสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการดาํเนินงานฝึกอบรม 
  2.3 ระยะเวลา คณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงาน ผู้บรหิารและครูที่เข้า
ร่วมงาน และนักเรยีนที่ร่วมเสนอโครงงาน มีความเห็นเกี่ยวกบัระยะเวลา มีความเหมาะสมใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะระยะเวลาการนําเสนอโครงงาน
ภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายของนักเรยีนมคีวามเหมาะสมกบัการนําเสนอในแต่ละหวัขอ้ของ
นักเรยีน จงึทําใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาวชิาความรูน้ัน้ๆ และระยะเวลาในการเขา้ร่วม
กจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร ์และกจิกรรม Walk Rally กจิกรรมศกึษาดูงานนอกสถานที ่ ในแต่ละ
กจิกรรมมคีวามเหมาะสม ทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ในการรว่มกจิกรรมนัน้ๆ และ
จํานวนวนัที่ใชใ้นการจดังานมคีวามเหมาะสมกบักจิกรรมต่างๆ ทีโ่รงเรยีนไดจ้ดัใหน้ักเรยีนไดเ้ขา้
ร่วมงานในครัง้น้ี สอดคล้องกบั(สุชาติ ประสทธิิร์ฐัสนิธุ์. 2541: 6-7) กล่าวว่า ปจัจยัสําคญัที่ผู้
ประเมนิผลโครงการควรใหค้วามสาํคญัและจะตอ้งพจิารณาอย่างรอบคอบ ปจัจยัหน่ึง คอืระยะเวลา  
ซึ่งผู้ประเมนิจะต้องพจิารณาและกําหนดช่วงเวลาอย่างเหมาะสมจงึจะทําให้การประเมนิผลเกิด
ประสทิธภิาพตามมา    
  2.4 ความสอดคลอ้งของคุณสมบตัขิองคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงานกบั
สาขาวชิาของโครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่า สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา
ของคณะกรรมการประเมนิการกบัหวัขอ้โครงงานทีน่ักเรยีนนําเสนอ มคีวามสอดคลอ้ง อยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เน่ืองจากคณะกรรมการประเมนิการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน
ในแต่ละหอ้งนําเสนอโครงงานทัง้ 20 หอ้งจาก 5 สาขาวชิา ที่โรงเรยีนเชญิมาเป็นคณะกรรมการ
ประเมินในครัง้น้ี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยและสถาบัน/ศูนย์วิจยัชัน้นําของ
ประเทศไทย ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตรเ์ป็นอยา่งด ี  
 อยา่งไรกต็ามเหตุผลทีท่ําใหผ้ลการประเมนิในภาพรวมของปจัจยัเบือ้งตน้อยู่ในระดบัมาก 
อกีเหตุผลหน่ึง คอืประสบการณ์ของครใูนโรงเรยีนซึง่มโีอกาสไดจ้ดังานและเขา้รว่มงานในลกัษณะน้ี
มาก่อนทาํใหม้กีารจดัเตรยีมการ/ความพรอ้มในสว่นของปจัจยัเบือ้งตน้สาํหรบัการจดังานในครัง้น้ี  
 3.  ดา้นกระบวนการ 
  3.1 การบรหิารโครงการ คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดักจิกรรม และ
คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ มคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการดาํเนินการ
บรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สว่นผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงานและ
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ การดาํเนินการบรหิารโครงการ มคีวามเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนมี
ประสบการณ์ในการจดัโครงการนําเสนอโครงงานน้ีมาแลว้ครัง้หน่ึงทําใหม้กีารวางแผน การเตรยีม
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ความพรอ้ม การดําเนินการจดักจิกรรมและบรหิารโครงการอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารประชุมผู้
ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อวางแผนการ เตรยีมความพรอ้ม ชีแ้จงทําความเขา้ใจในการดําเนินงานโครงการใน
ครัง้น้ี มกีารกําหนดหน้าทีข่องคณะทํางานไวอ้ย่างชดัเจนพรอ้มทัง้ดําเนินการตามแผนทีว่างไวข้อง
คณะทํางาน มีการจดัระบบและขัน้ตอนในการทํางานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการรบัลงทะเบียน การ
ประสานงานทัง้ภายนอกประเทศและภายในประเทศในการเชญิโรงเรยีนมาเขา้ร่วมโครงการ และมี
การประชาสมัพนัธ์ในการจดังานที่ด ีโดยการจดัทําหนังสอืเชญิเขา้ร่วมงานไปยงัโรงเรยีนต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้ลงประชาสมัพนัธท์างหนงัสอืพมิพอ์กีดว้ย 
  3.2 การจดักจิกรรมทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการ
จดักจิกรรม ความคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบใน
การจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามเหมาะสมในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ร่วมงานและนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงานมคีวามคดิเหน็ว่า 
การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดและมาก ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะ 
โรงเรยีนมปีระสบการณ์ในการจดัโครงการนําเสนอโครงงานน้ีมาแล้วครัง้หน่ึงทําใหม้กีารวางแผน 
การเตรยีมความพร้อม และการดําเนินการจดักิจกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารประชุมผู้ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อวางแผนการ เตรยีมความพรอ้ม ชี้แจงทําความเขา้ใจในการจดักจิกรรมทางด้าน
วทิยาศาสตร ์อกีทัง้การจดักจิกรรมทางดา้นวทิยาศาสตรใ์นดา้นต่างๆ ทําใหน้ักเรยีนไดร้บัความรู้
ทางด้านวทิยาศาสตร์และประสบการณ์ดีๆ ในการเขา้ร่วมกจิกรรม ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรม Science 
Show ซึง่เป็นกจิกรรมการแสดงทางดา้นวทิยาศาสตร ์ทีเ่น้นการใหค้วามสนุกสนาน ความตื่นเตน้
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ควบคู่ไปกบัการไดฝึ้กคดิ และทําใหน้ักเรยีนไดร้บัความรูเ้ชงิวทิยาศาสตร์
ไปดว้ย กจิกรรม Science workshop เป็นอกีกจิกรรมหน่ึงทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม ไดค้ดิวเิคราะห ์ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิและยงัสอดคล้องกบัความถนัดและความสนใจ
ของนักเรยีน และกจิกรรม Robotic Show เป็นกจิกรรมทีแ่สดงงานวจิยัผลงานทางซอฟแวรจ์าก
มหาวทิยาลยัต่างๆ ทีม่าโชวใ์หน้กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มงานไดเ้หน็ถงึความสามารถในการประดษิฐห์ุน่ยนต ์
ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัประเทศมาแล้ว โดยผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถลงทดลอง
บงัคบัหุน่ยนตไ์ดด้ว้ยตนเองอกีดว้ย 
  3.3 การจดักจิกรรม Walk Rally คณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการจดั
กจิกรรม มคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบใน
การจดักจิกรรม Walk Rally ใหก้บันักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงานและนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มเสนอโครงงาน มคีวามคดิเหน็ว่า การปฏบิตัขิอง
ผูร้บัผดิชอบในการจดักจิกรรม Walk Rally ใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามเหมาะสม ใน
ระดบัมาก ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรยีนมปีระสบการณ์ในการจดัโครงการ
นําเสนอโครงงานนี้มาแลว้ครัง้หน่ึงทําใหม้กีารวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการดําเนินการ
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จดักจิกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวางแผนการ เตรยีมความพรอ้ม 
ชีแ้จงทาํความเขา้ใจในการจดักจิกรรม Walk Rally อกีทัง้การจดักจิกรรม Walk Rally ไมว่่าจะเป็น
การจดักจิกรรมฐานวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์เป็นกจิกรรมทีแ่บ่งนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้
ชาวไทยและชาวต่างประเทศออกเป็นกลุ่ม และให้สมาชกิของแต่ละกลุ่มช่วยกนัแก้ปญัหาโจทย์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในแต่ละฐานในเวลาที่จํากัด ซึ่งทําให้นักเรียนที่เข้าร่วม
กจิกรรมไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ดีๆ  และยงัไดฝึ้กกระบวนการคดิ ฝึกการทํางานเป็นทมีและ
สรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะอกีดว้ย 
 4.  ดา้นผลลพัธ ์ 
  4.1 ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดังานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์ผูบ้รหิารและ
ครทูีเ่ขา้รว่มงาน และนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมเสนอโครงงาน มคีวามเหน็ว่า ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดั
งานการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์มคีวามพงึพอใจโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ กจิกรรมที่ทางโรงเรยีนไดจ้ดัใหน้ักเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมในแต่ละวนัมี
ความพอดแีละเหมาะสม การจดัแสดงโปสเตอรแ์ละการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีนมี
ความน่าสนใจและทําใหไ้ดร้บัความรู ้เป็นประโยชน์แก่นักเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการและยงัมโีอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทําโครงงานของเพื่อนชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างๆ 
ความกา้วหน้าทางวชิาการของโครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ การจดักจิกรรมทางดา้นวทิยาศาสตร ์ไม่
วา่จะเป็น กจิกรรม Science Workshop ซึง่นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรม มกีาร
คดิวเิคราะห ์ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิและยงัสามารถเลอืก Workshop ตามความสามารถและความถนัด
ของนักเรยีนเอง กจิกรรม Walk Rally นักเรยีนกใ็หค้วามสนใจเช่นกนั และโรงเรยีนยงัมกีารจดั
กจิกรรมบรรยายพเิศษโดยผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นนกัวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบล การจดักจิกรรมศกึษาดู
งานดา้นศลิปวฒันธรรมของไทยใหก้บัครูและนักเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการซึ่งชาวต่างประเทศไดใ้ห้
ความสนใจกจิกรรมน้ีมาก และยงัตื่นตาตื่นใจในความงดงามทางดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและวถิชีวีติ
ความเป็นอยูข่องไทยทีโ่รงเรยีนจดัใหใ้นครัง้น้ี  อกีทัง้โรงเรยีนไดใ้หก้ารดแูลและช่วยเหลอืเป็นอยา่ง
ด ีไม่ว่าจะเป็นการอาํนวยความสะดวกในการจดัยานพาหนะในการรบั-สง่ในการไปศกึษาดงูานนอก
สถานทีแ่ละดา้นอื่นๆ รวมทัง้ในดา้นการบรกิารดา้นอาหารและเครือ่งดื่มอกีดว้ย 
  4.2 จาํนวนผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นการทาํโครงงาน 
การจดัการเรยีนการสอนและคาดว่าจะนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ พบว่า ผูบ้รหิารและคร ูทุกคนไดม้ี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนกบัครูและนักเรยีนชาว
ต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้รหิารและ
ครูที่เข้าร่วมโครงการในครัง้น้ี ได้เล็งเหน็ถึงความสําคญัและประโยชน์ ในการทําโครงงาน การ
จดัการเรยีนการสอน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นครัง้น้ีจะใชว้ธิกีาร คุย/สนทนา โดยมปีระเดน็การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเรยีนการสอน และยงัเหน็ว่าน่าจะนําความรูห้รอืประสบการณ์ทีไ่ดใ้น
ครัง้น้ีไปปรงัปรุงในดา้น วธิกีารสอนและการทําวจิยั/การทําโครงงาน อกีทัง้ยงัคาดว่าจะสามารถนํา
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ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการน้ีไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ การพฒันาโครงงานและการใช้
ภาษาองักฤษ การเตรยีมความพรอ้มในการเสนอผลงานภาคภาษาองักฤษ การสบืเสาะทาง
วทิยาศาสตร ์(Science inquiry) การวจิยัและการทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์การนําเสนอผลงานภาค
บรรยายและภาคโปสเตอร ์และไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครตู่างชาตพิรอ้มทัง้ขอ้คดิดีๆ  และสรา้งสรรค ์
อกีดว้ย 
 นักเรยีนทีร่่วมนําเสนอโครงงาน มคีวามเหน็ว่า รอ้ยละ 91.90 ของจํานวนนักเรยีนทีร่่วม
นําเสนอโครงงาน มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นดา้นการทําโครงงาน การจดัการเรยีนการสอนกบัครู
และนักเรยีนชาวต่างประเทศและชาวไทยจากต่างโรงเรยีน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนักเรยีนที่เขา้ร่วม
โครงการในครัง้น้ี ไดใ้หค้วามสนใจ เลง็เหน็ความสําคญัและประโยชน์ในดา้นการทําโครงงาน การ
จดัการเรยีนการสอน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในครัง้น้ีใช้วธิีการ คุย/สนทนา โดยมปีระเดน็การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการทําโครงงาน และยงัเหน็ว่าน่าจะนําความรูห้รอืประสบการณ์ทีไ่ดใ้น
ครัง้น้ีไปปรงัปรุงในดา้น การนําเสนอผลงานทางวชิาการ อกีทัง้ยงัคดิว่าสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้าก
การเขา้รว่มโครงการน้ีไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น การทาํงานวจิยั/การทาํโครงงานและการตัง้ปญัหาของ
โครงงาน  การนําเสนอผลงานในเวทวีชิาการระดบันานาชาต ิการทําโครงงานและวธิกีารนําเสนอ
โครงงานภาคภาษาองักฤษ การทําวจิยัต่างๆ และการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์เทคนิคการทําวจิยั/
การเรยีนการสอน การทํางานวิจยัใหม่ๆ และแนวคิดในการทํางานวถิีชวีิต  สไตล์การเรยีนของ
นกัเรยีนต่างประเทศและแนวคดิใหม่ๆ  ในการทาํโครงงาน  การนําประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปประยุกตก์บั
การเรยีน วธิกีารนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอรใ์หน่้าสนใจ และอุปกรณ์ทีค่วรใชป้ระกอบการอธบิาย 
แนวคดิของชาวต่างชาตแิละการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษ และหลกัการคดิ กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
  4.3 ทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนักเรยีน คณะกรรมการประเมนิการ
นําเสนอโครงงาน มคีวามเห็นว่า นักเรยีนที่ร่วมเสนอโครงงานทกัษะการนําเสนอโครงงานภาค
บรรยายของนกัเรยีน มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 86.40 สว่นผูบ้รหิารและครทูี่
เขา้ร่วมงาน มคีวามเหน็ว่า นักเรยีนทีร่่วมเสนอโครงงานทกัษะการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย
ของนักเรยีน มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 89.20 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้อาจเป็นเพราะ การ
นําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนกัเรยีนไดม้กีารแสดงถงึความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องทีศ่กึษามา มี
การใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง การนําเสนอขอ้มลู อธบิาย สาธติ ทดลอง
ไดอ้ยา่งชดัเจนสบืเน่ืองมาจากทีน่กัเรยีนไดร้บัการฝึกฝนมาเฉพาะอยูแ่ลว้ และรปูแบบการนําเสนอมี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ แสดงให้เหน็ถึงการมเีจตคติที่ดทีางวิทยาศาสตร์ มคีวามพร้อมในการ
นําเสนอโครงงาน รวมทัง้การตอบคาํถามของผูเ้ขา้รว่มฟงัการนําเสนออยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
   4.4 ความตระหนักในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์นักเรยีนที่ร่วมเสนอโครงงาน มคีวาม
คดิเหน็ว่า นักเรยีนทีร่่วมเสนอโครงงานมคีวามตระหนักในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์อยู่ในระดบัมาก 
อาจเป็นเพราะ ในการเข้าร่วมโครงงานการนําเสนอโครงงานในครัง้น้ีทําให้นักเรียนได้เห็นถึง
ความสาํคญั ความจาํเป็น และประโยชน์ ของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
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  4.5 จาํนวนผูบ้รหิาร ครจูากโรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้รว่มโครงการมกีารสรา้งความสมัพนัธ์
กบัโรงเรยีนในต่างประเทศทีม่าร่วมโครงการ  ผูบ้รหิาร ครูทีเ่ขา้ร่วมงาน มคีวามเหน็ว่า หลงัจากที่
โรงเรยีนไดเ้ขา้ร่วมโครงการ โรงเรยีนไม่ไดม้กีารตดิต่อแลกเปลี่ยนหรอืสรา้งความสมัพนัธ์ในดา้น
ต่างๆ กบัโรงเรยีนในต่างประเทศที่เขา้ร่วมโครงการ อาจเป็นเพราะ ช่องทางในการสื่อ อุปสรรค
ทางด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหรอืโอกาสที่จะติดต่อไปยงัโรงเรยีนในต่างประเทศที่เขา้ร่วม
โครงการ อกีทัง้ยงัมคีวามเหน็ว่า การจดัโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนสง่ผลหรอื
กระตุ้นใหเ้กดิบรรยากาศทางวชิาการดา้นการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ อยู่ในระดบัมาก 
อาจเป็นเพราะ บรรยากาศในงาน สถานที(่หอ้งปฏบิตักิาร Lab) อุปกรณ์ แหล่งเรยีนรู/้คน้ควา้(หอ้ง
สุมด) และสิง่อํานวยความสะดวกในการเรยีนด้านต่างๆ ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ซึ่งเป็น
โรงเรยีนวยิาศาสตรม์คีวามพรอ้มและทนัสมยัอยูแ่ลว้  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 การประเมนิโครงการเสนอโครงงานของนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
มขีอ้เสนอแนะในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 5.1 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรจะมกีารประชาสมัพนัธ์การจดัโครงการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรยีนใหก้บัผูเ้ขา้รว่มงาน โดยการสรา้งกรุ๊ปออนไลน์  เช่น ผ่านทางโปรแกรมสนทนา Line หรอื
ทาง Facebook  เพิม่ขึน้อกีช่องทางหน่ึง เพื่อผูเ้ขา้ร่วมงานจะไดม้กีารตดิต่อ สอบถามรายละเอยีด
ในการจดังาน และเมื่อโครงการจบลงก็จะเป็นอกีช่องทางหน่ึงที่ทําให้ผู้เขา้ร่วมงานสามารถที่จะ
ตดิต่อแลกเปลีย่นหรอืสรา้งความสมัพนัธด์า้นอื่นๆ กบัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการได ้
  2. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ได้เข้าร่วมรบัฟงัในการนําเสนอ
โครงงานให้มากขึ้นกว่าน้ี เพื่อนักเรยีนจากโรงเรยีนอื่นจะได้เรยีนรู้การนําเสนอโครงงานในเวที
นานาชาตแิละแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
  3. ในการจดัโครงการควรหาชว่งระยะเวลาในการจดัโครงการทีม่อุีปสรรคหรอืภยัทาง
ธรรมชาตน้ิอยทีส่ดุ และใหส้อดคลอ้งกบัความสะดวกของโรงเรยีนจากต่างประเทศทีจ่ะมาเขา้รว่มงาน 
เน่ืองจากชว่งระยะเวลาในการจดัครัง้น้ีไดเ้กดิภยัธรรมชาต ิ(น้ําทว่ม) ทาํใหโ้รงเรยีนจากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศไดม้าเขา้รว่มงานจาํนวนน้อย และทีม่ารว่มงานกเ็ดนิทางกลบักอ่นกาํหนดเวลา 
 5.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป  
 ควรมกีารศึกษาปญัหาที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินโครงงานของนักเรยีน ระดบันานาชาต ิ
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์อย่างละเอยีดในแต่ละกจิกรรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีส่่งผลต่อผลสาํเรจ็ของ
โครงการ 
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     ตําแหน่ง   อาจารย ์
     สงักดั   คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
3.  ชื่อ-สกุล   ดร.จรรยา  ดาสา 
     ตําแหน่ง   อาจารย ์
     สงักดั   ศนูยว์ทิยาศาสตรศ์กึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตาราง 33  ผลการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ดา้นความสอดคลอ้งของสาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษาของ 
 คณะกรรมการประเมนิกบัหวัขอ้โครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Biology 1)   4.88 0.31 มากทีส่ดุ 

1. B.Sc., 
Microbiology, 
Naresuan 
University, 
Thailand  

- M.Sc., 
Microbiology, 
Kasetsat  
University, Thailand 
- Cert. in 
Bioscience 
Research (three 
yearProgram), 
RIKEN, Japan 

Ph.D., Bioscience, 
Kasetsat University, 
Thailand 

1. Application of 
Endophytic Fungi from 
Para Rubber as a High 
Ability Inhibitor of 
Phytophthora botryosa, 
the Pathogen of Leaf-
fall Disease in Para 
Rubber Plants 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

2.   Ph.D., Microbiology, 
Massachusetts , 
Amherst, USA. 

2. Selection of Endophyte 
Fungi from Para Rubber 
as High Ability in 
Inhibitor of Phytophthora 
botryosa, the Pathogen 
of Leaf-Fall Disease in 
Para Rubber 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   3. The Application of 
Crude Extract from 
Streptomyces spp. for 
the Control of 
Colletotrichum Leaf 
Spots in Para Rubber 
Caused by 
Colletotrichum 
gloeosporioides 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   4. The effect of Antibiotics 
and Herbal Medicines 
on E.coli 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   5. A Study of Bacillus 
thuringiensis Isolated 
from Soil in Nakhon 
Pathom Province in 
Plutella xylostella 
Control 

5 0.00 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   6. Isolation and 
Identification of Bacteria 
Producing Antibacterial 
Substances from Clay 
Soil 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   7. The Study of Efficiency 
to Eliminate the Termites 
Coptotermes 
curvignathus of Fungi 
Classified from the Soil 
in Nakhonpathom 
Province 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   8. Antimicrobial Effects of 
Teas Made From 
Camellia Sinensis L. on 
Facial Bacteria and 
Escherichia Coli 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   9. Acoustic Communication 
in Red Dwarf Honeybee 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   10. Antibacterial Properties 
of Ginger and Garlic 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   11. Colour Removal 
System 
 

4 0.00 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Biology 2)   4.76 0.26 มากทีส่ดุ 
3. B.Sc., Genetics,  

Chulalongkorn 
University, Thailand  

M.Sc., Molecular 
genetics and 
Genetic 
Engineering, 
Mahidol University, 
Thailand 

Dr.rer.nat/Ph.D., 
Biology, Philipps-
University, Marburg 
Germany 

1. The effect of 
Streptomyces’s antibiotic 
to Sinorhizobium 
meliloti, Pseudomonas 
Putida, Agrobacterium 
tumefaciens, Bacillus 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

4. B.Sc. (Biology, 
second class 
honors), Chiang 
Mai University, 
Thailand  

M.Sc. (Botany), 
Chulalongkorn 
University, Thailand 

Ph.D. (Plant 
Physiology), Purdue 
University, USA. 

sultilis, Escherichia coli, 
Mutated Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa, 
Saccharomyces 
cerevisiae and Candida 
albicans 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   2. The Antibacterial Effect 
of the Metal 

4.33 0.58 มากทีส่ดุ 

   3. The Effect of the 
Extract from 
Mangosteen Rind in 
Inhibiting Penicillium sp. 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   4. Study on Gamma-
aminobutyric acid 
(GABA) content of 
Khao Dawk Mali 105 
Rice, Red Hawn Rice 
and RD 6 Rice 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   5. Inhibition of 
Xanthomonas sp. by 
Crude Extracts from 
Weeds 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   6. The Growth and 
Mycorrhizal Infection of 
Dipterocarpus alatus 
Seedlings Inoculated 
with Ectomycorrhizal 
Fungi Astraeus spp. 
Entrapped in Ca-
alginate Bead 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   7. A Survey on the 
Diversity of Wild 
Bananas in the 
Northwest Valley of 
Thailand 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   8. A Comparative Study of 
the Microanatomy of 
Musa acuminata Colla 
sub sp. Siamea, and 
Musa sp. 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   9. Anti-Bacterial 
Properties of Different 
Plant Extracts 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   10. Inhibitory Effect on -
Glucosidase by the 
Water Extract of Piper 
sarmentosum 

4.33 0.58 มากทีส่ดุ 

   11. DNA Methylation in 
Worker Honey Bees 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Biology 3)   4.55 0.22 มากทีส่ดุ 
5. วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  

(ชวีวทิยา) 
วทิยาศาสตร์
มหาบณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

 1. Impact of Biochar on 
Nutrient Leaching and 
Soil Properties 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

  2. Tackling the Water 
Hyacinth Menace 

4.33 0.58 มากทีส่ดุ 

  3. Sawit Hero Pollution 
Zero 

4.33 0.58 มากทีส่ดุ 

  4. Water Filter for Thais 5 0.00 มากทีส่ดุ 
  5. A study of Acid 

Tolerance in Bacillus 
subtilis by pH Shifting 
and Ultraviolet 
Irradiation 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

6. วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

วทิยาศาสตร์
มหาบณัฑติ 
(ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม) 

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(ชวีวทิยา) 

6. Comparative Analysis 
the Amount of Tannin 
in Each Parts of the 
Parkia speciosa Hassk 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   7. External Parasitic 
Infestation in Goldfish 
(Carrasius auratus) at 
Khonkaen Province 

4.33 0.58 มากทีส่ดุ 

   8. Synergism of Bacillus 
thuringiensis and 
Bacillus sphaericus 
Toxins Against Aedes 
aegypti Larvae 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   9. The Effect of 
Ranolazine on T-Tubule 
Organization, Heart 
Disease, and Excitation-
Contraction Reactions 

4.33 0.58 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

  10. The Guard of Physical 
Health for Mankind 
the Electric Vibrating 
Therapeutic Apparatus 
by Activating Ear 
Acupoint 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

  11. HuR and Pre-mRNA 
Stability 

4.33 0.58 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Biology 4) 4.70 0.50 มากทีส่ดุ 
7.   Dr. Ph.D., Plant 

biochemistry, 
University of 
Cambridge, Uk 

1. A Comparison of the 
Amount of Neural Stem 
cells from Three Different 
Parts of   a Zebra fish’ 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

8. วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  
(ชวีวทิยา) 

วทิยาศาสตร์
มหาบณัฑติ  
(ชวีวทิยา) 

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(ชวีวทิยา) 

Brain: the Olfactory 
Bulb + Telencephalon, 
the Optic Tectum, and 
the Cerebellum 

   

   2. Effect of PT-3 from 
Tara (Polyalthia glauca 
(Hassk.) F.Muell.) 
Against Amyloid Beta 
Induced cell Death in 
the Culture of Wistar 
Rat Hippocampal cells 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   3. A Study of the Effect of 
PT3 Extract from 
Polyalthia gluaca 
(Hassk.) F.Muell on 
Amyloid β -peptide 
Induced Neurotoxicity in 
Rat Cortical Cell 
Cultures  

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   4. Determining of 
Antioxidants and 
Phenolic Compounds in 
Butterfly Pea (Clitoria 
ternatea Linn.) 

5 0.00 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   5. An in Vitro Study of the 
Potential Antioxidant 
and Antihypertensive 
Properties of HPLC 
Fractions of Hemp 
Seed (Cannabis sativa 
L.) Peptides 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   6. Chemical and Cellular 
Assays of Antioxidant 
Activity in Milled 
Buckwheat (Fagopyrum 
spp.) Sprouts 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   7. Effect of Temperature 
on the Free Radical 
Scavenging Capacity of 
Garcinia mangostana 
(Mangosteen) Crude 
Ethanolic Pericarp 
Extract 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   8. Dryland Management 
and Carbon 
Sequestration 

4.33 0.58 มาก 

   9. Does Isoprene help 
Plants with stand 
Drough and Prevent 
Damage by Fly Larvae? 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   10. A Novel Method for 
Analyzing the 
Cognition of Music 

3.33 0.58 มาก 

   11. Research of Cover 
Gel with Plucaw 
Extraction for 
Protecting Chronic 
Wound 
 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

หอ้งนําเสนอโครงงาน  (Chemistry 1) 4.85 0.17 มากทีส่ดุ 

9.   Ph.D. (Inorganic 
Chemistry) 
University of 
Cambridge, UK  

1. New Technique in 
Improving Organic Dye 
Adhesion to Surfaces by 
Using TiO2 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

10. B.Sc. (Chemistry), 
Chulalongkorn 
University,  

DEA (Chemistry of 
transition metals), 
Louis Pasteur  

Ph.D. (Chemistry), 
Louis Pasteur 
University,  

2. Study on Factors 
Affecting the Properties 
of TiO2 Thin Film 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

Thailand University, 
Strasbourg, France 

Strasbourg, France 3. Synthesis of 
(3aR,7R,7aS)-ethyl- 2,2-
diethyl-7-hydroxy-3,6,7, 
7-tetrahydroxy 
hydrobenzene[] 
[1,3]dioxole-5-
carboxylate from (-)-
Shikimic Acid 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   4. Synthesis of Methyl 
Gallate and Ethyl 
Gallate for Used the 
Antioxidant of Rubber 
Compounds 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   5. Production of 
Thermoplastic Starch 
from Taro (Colocasia 
esculenta L) 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   6. Synthesis of 
Nanoparticle TiO2 on 
Colorful Dye-Sensitized 
Solar Sells 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   7. Electronic Properties 
Single-Wall Carbon 
Nanotubes and Stone-
Wales Defected Single-
Wall Carbon Nanotubes 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   8. Peroxidase Properties 
of Magnetic 
Nanoparticle 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   9. Molecular Docking of 
17β-HSD1 with 
Substrates and Its 
Inhibitor Complexes 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   10. Phytoremediation of 
Contaminated Soil 
with Lead using Laurel 
Clock Vine 
(Thunbergia laurifolia 
Lindl.) 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   11. The Effect of 
Benzophenone 
Concentration to 
Polystyrene 
Degradation by UV 
Radiation 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Chemistry 2)   4.53 0.82 มากทีส่ดุ 
11.   Ph.D.(Chemistry) 1. Use of Spray 

Adhesives for the 
Manufacture of 3-D 
Capillary Origami 
Microstructures 

4.33 1.15 มาก 

12. B.Sc. (Chemistry), 
Chulalongkorn 
University,  

 Ph.D. (Analytical 
Chemistry), 
University of  

2. Synthesis of 
Polyaniline Film for 
CO2 Sensing 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

Thailand  Massachusetts 
Lowell, 

3. Synthesis and 
Characterization of 
Fluorescent: Hetero-
binuclear Metal-
Organic Frameworks 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   4. The Model Design of 
Biodiesel producing 
Equipments with 
Continuous Flow by 
Gravity through Coiled 
Pipe Reactor 

5 0.00 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา โครงงานทีนํ่าเสนอ ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก  x SD ความหมาย 

   5. Quantitative 
Determination of 
Paracetamol Content 
in Pharmaceutical 
Formulations 
Marketing in Thailand 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   6. Glue Sticks Produced 
from Epoxidized 
Natural Rubber 

4.33 1.15 มาก 

   7. Stability testing for 
drugs encapsulated in 
novel polymeric 
microneedles 

4.33 1.15 มาก 

   8. Stimuli Responsive 
Inter-Penetrating 
Polymer Network (IPN) 

4.33 1.15 มาก 

   9. 4-pentynoic Acid N-
hydroxysuccinimide 
ester – a Bifunctional 
Reagent for the 
Synthesis of 
Neoglycoconjugates 

4.33 1.15 มาก 

   10. Systhesis of 
Substituted benzenes 
via Catalytic 
Trimerization of 
Alkynes 

4.33 1.15 มาก 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Computer)   4.38 0.88 มาก 
13. วศ.บ.

(คอมพวิเตอร ์) 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

M.S. (Computer 
Science), University 
of California at 
Berkeley 

Ph.D. (Computer 
Science), University 
of California at 
Berkeley 

1. Mobile Network 
Presentation System 

 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

14. B.Sc.(Chiang Mai 
University) 

 M.Sc. 
Ph.D.(University of 
Aberdeen, Petroleum 
Geology)  

2. Facial Object Analysis 
to Perform face 
Database for 
Recognition 

5 0.00 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   3. Transforming C 
Source Code into 
Flowchart 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   4. Preparation by Sol-Gel 
method and 
Characterization of 
Thermoelectric Thin 
Film, Bismuth Telluride 
(Bi2Te3) 

3 0.00 ปานกลาง 

   5. Development of 
Earthquake Prediction 
Model Using Sound 
and Movement of 
Rana nigromaculata 

4.33 1.15 มาก 

   6. The Creation of the 
Cloud Analysis 
Program 

4.33 1.15 มาก 

   7. Photocatalytic 
Degradation of 
Organic Substances 
Using Titanium Dioxide 
Nanoparticles 

3 0.00 ปานกลาง 

   8. Mekong Bank Soil for 
Agriculture 

4.33 1.15 มาก 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Mathematics)   4.93 0.22 มากทีส่ดุ 
15.   Ph.D. (Mathematics) 1. Finding Isomer of 

Alkane by Recursive 
Function 

4.33 1.15 มาก 

16. B.Ed. (Mathematics). 
(Honours) , 
Srinakharinwirot   

- M.Sc. 
(Mathematics), 
Srinakharinwirot   

Ph.D. (Operations  
Research), Curtin 
University of  

2. Analysis of Voronoi 
Diagrams Through Salt 
Mountain Geometrics 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

University University 
- M.Sc. (Statistics),  

Technology, 
Australia 

3. Applied Fibonacci 5 0.00 มากทีส่ดุ 

 Chulalongkorn 
University   

 4. A Quantification and 
Relations a Set of 
Numbers that It Can’t 
be Analyzed in 24 
Games 

5 0.00 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   5. Mathematics of Robot 
Arms 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   6. On a Chance of 
Winning Bingo Games 
By Using the 
Simulation and 
Principle of Inclusion-
Exclusion 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   7. The Condition of the 
Lattice Triangle’s 
Vertices that Results in 
the Important Triangles 
Lattice Points 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   8. Parrondo’s Paradox – 
Analyzing and 
Redefining Markov 
Processes upon 
Möbius Transformation 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   9. Some Properties of 
Addition Chains 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Physics 1)   4.63 0.31 มากทีส่ดุ 
17.   Ph.D. (Physics) 1. Determination of the 

Refractive Index of 
Liquid Using Convex 
Lens 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

18. B.Sc. (Physics)  Ph.D. (Solid State 
Physics), University 
of  Wisconsin-
Madison, U.S.A 

2. Making the Original 
Radiation Detector 
and Identification of 
Nuclide 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   3. The Study of Physical 
Structure of Dart-form 
Origami Airplane that 
Affected the 
Aerodynamical Motion 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   4. A Studying and 
Simulation of Artemia 
franciscana in Multiple 
Direction 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   5. Structural Phase 
Transitions and Band 
Gap Properties of 
AlGaN2 by Using DFT 
Calculation 

4.33 1.15 มาก 

   6. Microstructure 
Properties of AlMgSi 
Alloy Using SEM 
(Scanning Electron 
Microscope) 

4.33 1.15 มาก 

   7. The Simple 
Transistors Check Kit 

4.33 1.15 มาก 

   8. Floating Hourglass 
Toy 

4.33 1.15 มาก 

   9. NADH Sensor by 
Electrochemical 
Measurement Using 
ITO as Working 
Electrode 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Physics 2)   4.77 0.35 มากทีส่ดุ 
19.   Ph.D. (Physics) 1. Applying the Angle 

Dispersive X- ray 
Diffraction Technique 
to Measure the 
Particle Sizes of CeO2 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

20. Bachelor of Arts, 
Summa Cum Laude, 
Cornell University 

 Ph.D., Condensed 
Matter Theory, 
Cornell University 

2. The Comparison of 
the Different 
Radiotherapy Neutron 
Sources in Various 
Facilities for the 
Optimal Result in 
Neutron Therapy 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   3. Neutron Spectrum 
Measurement on 
Rabbit System of the 
RSG-Gas Research 
Reactor 

 
 

5 0.00 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 

สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา 
โครงงานทีนํ่าเสนอ 

ระดบัความสอดคลอ้ง 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก x SD ความหมาย 

   4. Development of 
Denture Base Surface 
for Antibacterial 
Activity by Top-
Coating with Hard-
Coating Added Silver 
Nanoparticle Film 

4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

   5. Electrical Energy from 
the Bamboo Barriers 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   6. Soil Filling Machine 4 1.00 มาก 
   7. Analysis of Blue and 

Black Ballpoint Pen 
Ink and Fountain Pen 
ink by Thin layer 
Chromatography and 
Image Analysis 

4.33 0.58 มาก 

   8. The Comparison of 
Frequencies and 
Types of Sound Wave 
which Effect on Rove 
Beetle Response. 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   9. The Study of Quantum 
Properties of Light 
with Entangled Photon 
Source 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

   10. Model of the bullet 
train based on 
principle of magnetic 
repulsion 

5 0.00 มากทีส่ดุ 

รวม  4.70 0.21 มากทีส่ดุ 
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ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบวิเคราะหเ์อกสาร 
 

การประเมินโครงการนําเสนอโครงงานของนักเรียน ระดบันานาชาติ  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 

(สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ) 
 

1. การวเิคราะหเ์อกสารน้ีตอ้งการถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิโครงการเสนอ
โครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีมหดิลวทิยานุสรณ์ เพือ่นําผลไป
เสนอแนะการปรบัปรงุและพฒันาการดาํเนินโครงการใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ จงึขอใหท้า่นตอบ
คาํถามตามความเป็นจรงิใหต้รงกบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ ม ี3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี 
พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์   
 ตอนท่ี 2 วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 
ปี พ.ศ. 2552-2555 กระทรวงศกึษาธกิาร  

ตอนท่ี 3  วเิคราะหค์วามสอดคล้องของสาขาวชิาที่สําเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการ
ประเมนิกบัสาขาวชิาของโครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ 

2. โปรดวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง โดยทาํเครือ่งหมาย  ในชอ่งระดบัความสอดคลอ้งทีต่รง
กบัความคดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ  

 

 
 
 
◊◊ขอขอบพระคุณในความกรณุาของทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบวเิคราะหเ์อกสาร◊◊ 

 
 
 

โฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์
นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผูว้จิยั 
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ตอนท่ี 1    วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบัแผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 
 2553-2556 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  
 

วตัถุประสงคโ์ครงการ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. เป็นเวทใีหน้กัเรยีนจากโรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละโรงเรยีน
มธัยมศกึษาชัน้นําทัง้ในและต่างประเทศ นําผลงานของตนเองมา
เผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

     

2. เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิบรรยากาศทางวชิาการดา้นการจดัการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตรใ์หก้บัเยาวชนไทย 

     

3. เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยและครขูองไทยและต่างประเทศ 
ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์และเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

     

4. เป็นการเสรมิสรา้งมติรภาพและความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง
โรงเรยีนและนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนสาํหรบัผูม้ ี
ความสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

     

 

ตอนท่ี 2    วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 
 2552-2555 กระทรวงศกึษาธกิาร  
 

วตัถุประสงคโ์ครงการ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

5. เป็นเวทใีหน้กัเรยีนจากโรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละโรงเรยีน
มธัยมศกึษาชัน้นําทัง้ในและต่างประเทศ นําผลงานของตนเองมา
เผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

     

6. เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิบรรยากาศทางวชิาการดา้นการจดัการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตรใ์หก้บัเยาวชนไทย 

     

7. เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยและครขูองไทยและต่างประเทศ 
ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์และเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

     

8. เป็นการเสรมิสรา้งมติรภาพและความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง
โรงเรยีนและนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนสาํหรบัผูม้ ี
ความสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

     

 

ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3  วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของสาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษาของคณะกรรมการประเมนิกบัสาขาวชิาของโครงงานทีน่กัเรยีนนําเสนอ 

ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Biology 1)          
1. กรรมการประเมนิคนที ่1 B.Sc., Microbiology, 

Naresuan University, 
Thailand  

- M.Sc., Microbiology, 
Kasetsat  University, 
Thailand 
- Cert. in Bioscience 
Research (three year 
Program), RIKEN, Japan 

Ph.D., Bioscience, 
Kasetsat University, 
Thailand 

1. Application of Endophytic Fungi from 
Para Rubber as a High Ability Inhibitor 
of Phytophthora botryosa, the 
Pathogen of Leaf-fall Disease in Para 
Rubber Plants 

 

     

2. กรรมการประเมนิคนที ่2   Ph.D., Microbiology, 
Massachusetts , Amherst  
USA. 

2. Selection of Endophyte Fungi from 
Para Rubber as High Ability in Inhibitor 
of Phytophthora botryosa, the Pathogen 
of Leaf-Fall Disease in Para Rubber 

     

     
 

3. The Application of Crude Extract from 
Streptomyces spp. for the Control of 
Colletotrichum Leaf Spots in Para 
Rubber Caused by Colletotrichum 
gloeosporioides 

     

     4. The effect of Antibiotics and Herbal 
Medicines on E.coli 

     

     5. A Study of Bacillus thuringiensis 
Isolated from Soil in Nakhon Pathom 
Province in Plutella xylostella  
Control 

     

     6. Isolation and Identification of Bacteria 
Producing Antibacterial Substances 
from Clay Soil 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

     7. The Study of Efficiency to Eliminate 
the Termites Coptotermes 
curvignathus of Fungi Classified  
from the Soil in Nakhonpathom 
Province 

     

     8. Antimicrobial Effects of Teas Made 
From Camellia Sinensis L. on Facial 
Bacteria and Escherichia Coli 

     

     9. Acoustic Communication in Red Dwarf 
Honeybee 

     

     10. Antibacterial Properties of Ginger 
and Garlic 

     

     11. Colour Removal System      

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Biology 2)          

3. กรรมการประเมนิคนที ่1 B.Sc., Genetics,  
Chulalongkorn 
University, Thailand  

M.Sc., Molecular genetics 
and Genetic Engineering, 
Mahidol University, 
Thailand 

Dr.rer.nat/Ph.D., Biology, 
Philipps-University, 
Marburg Germany 

1. The effect of Streptomyces’s antibiotic 
to Sinorhizobium meliloti, Pseudomonas 
Putida, Agrobacterium tumefaciens, 
Bacillus sultilis, Escherichia coli, Mutated 
Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Saccharomyces cerevisiae 
and Candida albicans 

     

4. กรรมการประเมนิคนที ่2 B.Sc. (Biology, second 
class honors), Chiang  

M.Sc. (Botany), 
Chulalongkorn  

Ph.D. (Plant Physiology), 
Purdue University, USA. 

2. The Antibacterial Effect of the Metal      

  Mai University, 
Thailand 

University, Thailand  3. The Effect of the Extract from 
Mangosteen Rind in Inhibiting 
Penicillium sp. 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

     4. Study on Gamma-aminobutyric acid 
(GABA) content of Khao Dawk Mali 
105 Rice, Red Hawn Rice and RD 6 
Rice 

     

     5. Inhibition of Xanthomonas sp. by 
Crude Extracts from Weeds 

     

     6. The Growth and Mycorrhizal 
Infection of Dipterocarpus alatus 
Seedlings Inoculated with 
Ectomycorrhizal Fungi Astraeus spp. 
Entrapped in Ca-alginate Bead 

     

     7. A Survey on the Diversity of Wild 
Bananas in the Northwest Valley of 
Thailand 

     

     8. A Comparative Study of the 
Microanatomy of Musa acuminata 
Colla sub sp. Siamea, and Musa 
sp. 

     

     9. Anti-Bacterial Properties of Different 
Plant Extracts 

     

     10. Inhibitory Effect on -Glucosidase 
by    the Water Extract of Piper 
sarmentosum 

     

     11. DNA Methylation in Worker Honey 
Bees 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Biology 3)        

5. กรรมการประเมนิคนที ่1 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

 1. Impact of Biochar on Nutrient 
Leaching and Soil Properties 

     

6. กรรมการประเมนิคนที ่2 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ 
(ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม) 

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

2. Tackling the Water Hyacinth Menace      

     3. Sawit Hero Pollution Zero      
     4. Water Filter for Thais      
     5. A study of Acid Tolerance in Bacillus 

subtilis by pH Shifting and Ultraviolet 
Irradiation 

     

     6. Comparative Analysis the Amount of 
Tannin in Each Parts of the Parkia 
speciosa Hassk 

     

     7. External Parasitic Infestation in 
Goldfish (Carrasius auratus) at 
Khonkaen Province 

     

     8. Synergism of Bacillus thuringiensis 
and Bacillus sphaericus Toxins 
Against Aedes aegypti Larvae 

     

     9. The Effect of Ranolazine on T-Tubule 
Organization, Heart Disease, and 
Excitation-Contraction Reactions 

     

     10. The Guard of Physical Health for 
Mankind the Electric Vibrating 
Therapeutic Apparatus by Activating 
Ear Acupoint 

     

     11. HuR and Pre-mRNA Stability      
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Biology 4)          

7. กรรมการประเมนิคนที ่1   Dr. Ph.D., Plant 
biochemistry, University of 
Cambridge, Uk 

1. A Comparison of the Amount of 
Neural Stem cells from Three 
Different Parts of   a Zebra fish’s  

     

8. กรรมการประเมนิคนที ่2 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  
(ชวีวทิยา) 

วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  
(ชวีวทิยา) 

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(ชวีวทิยา) 

Brain: the Olfactory Bulb + 
Telencephalon, the Optic Tectum, 
and the Cerebellum 

     

     2. Effect of PT-3 from Tara (Polyalthia 
glauca (Hassk.) F.Muell.) Against 
Amyloid Beta Induced cell Death in 
the Culture of Wistar Rat 
Hippocampal cells 

     

     3. A Study of the Effect of PT3 Extract 
from Polyalthia gluaca (Hassk.) 
F.Muell on Amyloid β-peptide 
Induced Neurotoxicity in Rat Cortical 
Cell Cultures  

     

     4. Determining of Antioxidants and 
Phenolic Compounds in Butterfly Pea 
(Clitoria ternatea Linn.) 

     

     5. An in Vitro Study of the Potential 
Antioxidant and Antihypertensive 
Properties of HPLC Fractions of 
Hemp Seed (Cannabis sativa L.) 
Peptides 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

     6. Chemical and Cellular Assays of 
Antioxidant Activity in Milled 
Buckwheat (Fagopyrum spp.) Sprouts 

     

     7. Effect of Temperature on the Free 
Radical Scavenging Capacity of 
Garcinia mangostana (Mangosteen) 
Crude Ethanolic Pericarp Extract 

     

     8. Dryland Management and Carbon 
Sequestration 

     

     9. Does Isoprene help Plants with stand 
Drough and Prevent Damage by Fly 
Larvae? 

     

     10. A Novel Method for Analyzing the 
Cognition of Music 

     

     11. Research of Cover Gel with Plucaw 
Extraction for Protecting Chronic 
Wound 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Chemistry1)          

9. กรรมการประเมนิคนที ่1   Ph.D. (Inorganic 
Chemistry) 
University of 
Cambridge, UK  

1. New Technique in Improving Organic 
Dye Adhesion to Surfaces by Using 
TiO2 

     

10. กรรมการประเมนิคนที ่2 B.Sc. (Chemistry), 
Chulalongkorn  

DEA (Chemistry of 
transition metals), Louis  

Ph.D. (Chemistry), Louis 
Pasteur University,  

2. Study on Factors Affecting the 
Properties of TiO2 Thin Film 

     

  University, Thailand Pasteur University, 
Strasbourg, France 

Strasbourg, France 3. Synthesis of (3aR,7R,7aS)-ethyl- 
2,2-diethyl-7-hydroxy-3,6,7, 7-
tetrahydroxy hydrobenzene[] 
[1,3]dioxole-5-carboxylate from (-)-
Shikimic Acid 

     

     4. Synthesis of Methyl Gallate and Ethyl 
Gallate for Used the Antioxidant of 
Rubber Compounds 

     

     5. Production of Thermoplastic Starch 
from Taro (Colocasia esculenta L) 

     

     6. Synthesis of Nanoparticle TiO2 on 
Colorful Dye-Sensitized Solar Sells 

     

     7. Electronic Properties Single-Wall 
Carbon Nanotubes and Stone-Wales 
Defected Single-Wall Carbon 
Nanotubes 

     

     8. Peroxidase Properties of Magnetic 
Nanoparticle 

     

     9. Molecular Docking of 17β-HSD1 with 
Substrates and Its Inhibitor Complexes 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

     10. Phytoremediation of Contaminated 
Soil with Lead using Laurel Clock 
Vine (Thunbergia laurifolia Lindl.) 

     

     11. The Effect of Benzophenone 
Concentration to Polystyrene 
Degradation by UV Radiation 

     

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Chemistry2)          

11. กรรมการประเมนิคนที ่1   Ph.D.(Chemistry) 1. Use of Spray Adhesives for the 
Manufacture of 3-D Capillary Origami 
Microstructures 

     

12. กรรมการประเมนิคนที ่2 B.Sc. (Chemistry), 
Chulalongkorn 
University, Thailand 

 Ph.D. (Analytical 
Chemistry), University of 
Massachusetts Lowell,  
U.S.A. 

2. Synthesis of Polyaniline Film for CO2 
Sensing 

     

   3. Synthesis and Characterization of 
Fluorescent: Hetero-binuclear Metal-
Organic Frameworks 

     

     4. The Model Design of Biodiesel 
producing Equipments with Continuous 
Flow by Gravity through Coiled Pipe 
Reactor 

     

     5. Quantitative Determination of 
Paracetamol Content in 
Pharmaceutical Formulations 
Marketing in Thailand 

     

     6. Glue Sticks Produced from Epoxidized 
Natural Rubber 

7.  
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

     8. Stability testing for drugs encapsulated 
in novel polymeric microneedles 

     

     9. Stimuli Responsive Inter-Penetrating 
Polymer Network (IPN) 

     

     10.4-pentynoic Acid N-hydroxysuccinimide 
ester- a Bifunctional Reagent for the 
Synthesis of Neoglycoconjugates 

     

     11. Systhesis of Substituted benzenes via 
Catalytic Trimerization of Alkynes 

     

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Computer)          

13. กรรมการประเมนิคนที ่1 วศ.บ.(คอมพวิเตอร)์ 
เกยีรตนิิยมอนัดบั 1, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

M.S. (Computer Science), 
University of California at 
Berkeley 

Ph.D. (Computer 
Science), University of 
California at Berkeley 

1. Mobile Network Presentation System 
 

     

14. กรรมการประเมนิคนที ่2 B.Sc.(Chiang Mai 
University) 

 M.Sc. 
Ph.D.(University of  

2. Facial Object Analysis to Perform face 
Database for Recognition 

     

    Aberdeen, Petroleum 
Geology) 

3. Transforming C Source Code into 
Flowchart 

     

     4. Preparation by Sol-Gel method and 
Characterization of Thermoelectric 
Thin Film, Bismuth Telluride (Bi2Te3) 

     

     5. Development of Earthquake Prediction 
Model Using Sound and Movement of 
Rana nigromaculata 

     

     6. The Creation of the Cloud Analysis 
Program 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

     7. Photocatalytic Degradation of Organic 
Substances Using Titanium Dioxide 
Nanoparticles 

     

     8. Mekong Bank Soil for Agriculture      

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Mathematics)          

15. กรรมการประเมนิคนที ่1   Ph.D. (Mathematics) 1. Finding Isomer of Alkane by Recursive 
Function 

     

16. กรรมการประเมนิคนที ่2 B.Ed. (Mathematics). 
(Honours) , 
Srinakharinwirot  
University 

- M.Sc. (Mathematics), 
Srinakharinwirot  University 
- M.Sc. (Statistics), 
Chulalongkorn   
University 

Ph.D. (Operations  
Research), Curtin 
University of Technology, 
Australia 

2. Analysis of Voronoi Diagrams Through 
Salt Mountain Geometrics 

     

  3. Applied Fibonacci      

  4. A Quantification and Relations a Set 
of Numbers that It Can’t be Analyzed 
in 24 Games 

     

    5. Mathematics of Robot Arms      

     6. On a Chance of Winning Bingo 
Games By Using the Simulation and 
Principle of Inclusion-Exclusion 

     

     7. The Condition of the Lattice Triangle’s 
Vertices that Results in the Important 
Triangles Lattice Points 

     

     8. Parrondo’s Paradox – Analyzing and 
Redefining Markov Processes upon 
Möbius Transformation 

     

     9. Some Properties of Addition Chains 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Physics 1)          

17. กรรมการประเมนิคนที ่1   Ph.D. (Physics) 1. Determination of the Refractive Index 
of Liquid Using Convex Lens 

     

18. กรรมการประเมนิคนที ่2 B.Sc. (Physics)  Ph.D. (Solid State 
Physics), University 
of  Wisconsin-Madison,  

2. Making the Original Radiation 
Detector and Identification of Nuclide 

     

    U.S.A 3. The Study of Physical Structure of 
Dart-form Origami Airplane that 
Affected the Aerodynamical Motion 

     

     4. A Studying and Simulation of Artemia 
franciscana in Multiple Direction 

     

     5. Structural Phase Transitions and Band 
Gap Properties of AlGaN2 by Using 
DFT Calculation 

     

     6. Microstructure Properties of AlMgSi 
Alloy Using SEM (Scanning Electron 
Microscope) 

     

     7. The Simple Transistors Check Kit      

     8. Floating Hourglass Toy      

     9. NADH Sensor by Electrochemical 
Measurement Using ITO as Working 
Electrode 

 
 
 
 
 

     

148 
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149 

ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

หอ้งนําเสนอโครงงาน (Physics 2)          

19. กรรมการประเมนิคนที ่1   Ph.D. (Physics) 1. Applying the Angle Dispersive X- 
ray Diffraction Technique to 
Measure the Particle Sizes of CeO2 

     

20. กรรมการประเมนิคนที ่2 Bachelor of Arts, 
Summa Cum Laude, 
Cornell University 

 Ph.D., Condensed Matter 
Theory, Cornell University 

2. The Comparison of the Different 
Radiotherapy Neutron Sources in 
Various Facilities for the Optimal 
Result in Neutron Therapy 

     

     3. Neutron Spectrum Measurement on 
Rabbit System of the RSG-Gas 
Research Reactor 

     

     4. Development of Denture Base 
Surface for Antibacterial Activity by 
Top-Coating with Hard-Coating 
Added Silver Nanoparticle Film 

     

     5. Electrical Energy from the Bamboo 
Barriers 

     

     6. Soil Filling Machine      
     7. Analysis of Blue and Black 

Ballpoint Pen Ink and Fountain Pen 
ink by Thin layer Chromatography 
and Image Analysis 

     

     8. The Comparison of Frequencies 
and Types of Sound Wave  
which Effect on Rove Beetle  
Response. 
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ลาํดบั คณะกรรมการประเมิน 
ประวตัิการศึกษา/สาขาที่สาํเรจ็การศึกษา 

ชื่อโครงงานที่นําเสนอ 
ระดบัความความสอดคลอ้ง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 5 4 3 2 1 

     9. The Study of Quantum Properties of 
Light with Entangled Photon Source 

     

     10. Model of the bullet train based on 
principle of magnetic repulsion 

     

 
ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

  

 

 

 

(สาํหรับคณะกรรมการประสานงาน) 
  

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีตอ้งการถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินโครงการเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียมหิดลวทิยานุสรณ์ เพือ่นาํผลไปเสนอแนะการปรับปรุง
และพฒันาการดาํเนินโครงการ  ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน จึงขอใหท่้านตอบคาํถามตามความเป็นจริง ให้
ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด มี 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2  ดา้นกระบวนการ  

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ  
 

2.  โปรดอ่านขอ้ความและทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุด 
โดยมีคะแนนดงัน้ี 

    5  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบัมากท่ีสุด  
    4  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบัมาก  
    3  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบัปานกลาง 
    2  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบันอ้ย  
    1  หมายถึง มี ความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบันอ้ยท่ีสุด  

 
** ขอขอบพระคุณในความกรณุาของทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม** 

 
โฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์

นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 
สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูว้จิยั 

แบบสอบถาม 
 

การประเมินโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ  

โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
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ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 
1. เพศ 

    ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
  นอ้ยกวา่ 30 ปี    31- 40 ปี 
  41-50 ปี    51-60  ปี 

3. วฒิุการศึกษา 
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี       ปริญญาตรี       ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 

ตอนท่ี 1   ดา้นกระบวนการ 
 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ
คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริหารโครงการ 
1. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนการดาํเนินโครงการ      

2. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการดาํเนินโครงการ      

3. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพือ่ช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในการดาํเนินโครงการ      

4. มีการกาํหนดหนา้ท่ีของคณะทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน      

5. มีการดาํเนินการตามแผนท่ีวางไวข้องคณะทาํงาน      

6. มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดังาน      

7. มีการจดัระบบและขั้นตอนในการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน      

8. มีการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นต่างๆ       

9. มีการจดัระบบการประสานงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ในการเชิญโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการและเขา้ชมงาน 

     

10. มีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเตรียมความพร้อมในการ
จดัโครงการ 

     

11. มีการประสานงานเพ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นต่างๆ  

     

การจัดกจิกรรมด้านวทิยาศาสตร์ 
12. มีการประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนในการดาํเนินกิจรรม SCIENCE 

ACTIVITY ใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

13. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการดาํเนินกิจกรรม SCIENCE 
ACTIVITY  

     

14. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในการดาํเนินกิจกรรม 
SCIENCE ACTIVITY 

     

15. การจดักิจกรรม SCIENCE SHOW เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

     

16. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

     

17. การจดักิจกรรม ROBOTIC SHOW  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

     

18. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP โดยใหน้กัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์      

19. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP โดยใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
จริง 

     

20. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP ท่ีสอดคลอ้งกบัความถนดัและ
ความสนใจของนกัเรียน 

     

จัดกจิกรรม WALK RALLY  

21 มีการประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนในการดาํเนินกิจกรรม WALK RALLY  
ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

     

22. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการดาํเนินกิจกรรม WALK RALLY  
ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

     

23. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในการดาํเนินกิจกรรม 
WALK RALLY ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     

24. การจดักิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด      

25 การจดักิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกการทาํงานเป็น
ทีมและสร้างความสามคัคี 

     

26. การจดักิจกรรมฐานคณิตศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด      

27. การจดักิจกรรมฐานคณิตศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกการทาํงานเป็น
ทีมและสร้างความสามคัคี 
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ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ 
………………..……………………………..……………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 

******************************* 
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* 

 

 

 

 (สาํหรับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ) 
 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีตอ้งการถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินโครงการเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียมหิดลวทิยานุสรณ์ เพือ่นาํผลไปเสนอแนะการปรับปรุง
และพฒันาการดาํเนินโครงการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน จึงขอใหท่้านตอบคาํถามตามความเป็นจริง ให้
ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด มี 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2  ดา้นกระบวนการ  

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ  
 

2.  โปรดอ่านขอ้ความและทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุด โดย
มีคะแนนดงัน้ี 

    5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุดหรือเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
    4  หมายถึง มีความเหมาะสมมากหรือเห็นดว้ยมาก  
    3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลางหรือเห็นดว้ยปานกลาง 
    2  หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยหรือเห็นดว้ยนอ้ย  
    1  หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุดหรือเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

 
** ขอขอบพระคุณในความกรณุาของทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม** 

 
โฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์

นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 
สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูว้จิยั 

แบบสอบถาม 
 

การประเมินโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ  
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
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ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 
1. เพศ 

    ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
  นอ้ยกวา่ 30 ปี    31- 40 ปี 
  41-50 ปี    51-60  ปี 

3. วฒิุการศึกษา 
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี       ปริญญาตรี       ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

ตอนท่ี 2   ด้านกระบวนการ 
 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ
คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริหารโครงการ 
1. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนการดาํเนินโครงการ      

2. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการดาํเนินโครงการ      

3. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในการดาํเนินโครงการ      

4. มีการกาํหนดหนา้ท่ีของคณะทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน      

5. มีการดาํเนินการตามแผนท่ีวางไวข้องคณะทาํงาน      

6. มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดังาน      

7. มีการจดัระบบและขั้นตอนในการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน      

8. มีการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นต่างๆ       

9. มีการจดัระบบการประสานงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในการเชิญโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการและเขา้ชมงาน 

     

10. มีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเตรียมความพร้อมใน
การจดัโครงการ 

     

11. มีการประสานงานเพ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นต่างๆ  

     

 
 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ 
………………..…………………………..………….………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………………...................... 
******************************* 
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(สาํหรับคณะกรรมการจดักิจกรรม) 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีตอ้งการถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินโครงการเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียมหิดลวทิยานุสรณ์ เพือ่นาํผลไปเสนอแนะการปรับปรุง
และพฒันาการดาํเนินโครงการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน จึงขอใหท่้านตอบคาํถามตามความเป็นจริง ใหต้รง
กบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด มี 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2  ดา้นกระบวนการ  

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ  
 

2.  โปรดอ่านขอ้ความและทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุด โดย
มีคะแนนดงัน้ี 

    5  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบัมากท่ีสุด  
    4  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบัมาก  
    3  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบัปานกลาง 
    2  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบันอ้ย  
    1  หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบติั ในระดบันอ้ยท่ีสุด  

 
** ขอขอบพระคุณในความกรณุาของทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม** 

 
โฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์

นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 
สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูว้จิยั 

แบบสอบถาม 
 

การประเมินโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ  
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
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ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 
1. เพศ 

    ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
  นอ้ยกวา่ 30 ปี    31- 40 ปี 
  41-50 ปี    51-60  ปี 

3. วฒิุการศึกษา 
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี       ปริญญาตรี       ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

ตอนท่ี 2   ด้านกระบวนการ 
 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ
คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริหารโครงการ 
1. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนการดาํเนินโครงการ      

2. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการดาํเนินโครงการ      

3. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพือ่ช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในการดาํเนินโครงการ      

4. มีการกาํหนดหนา้ท่ีของคณะทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน      

5. มีการดาํเนินการตามแผนท่ีวางไวข้องคณะทาํงาน      

6. มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดังาน      

7. มีการจดัระบบและขั้นตอนในการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน      

8. มีการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นต่างๆ       

9. มีการจดัระบบการประสานงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ในการเชิญโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการและเขา้ชมงาน 

     

10. มีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเตรียมความพร้อมในการ
จดัโครงการ 

     

11. มีการประสานงานเพ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นต่างๆ  

     

การจัดกจิกรรมด้านวทิยาศาสตร์ 
12. มีการประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนในการดาํเนินกิจรรม SCIENCE 

ACTIVITY ใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

     

13. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการดาํเนินกิจกรรม SCIENCE ACTIVITY       
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

14. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในการดาํเนินกิจกรรม 
SCIENCE ACTIVITY 

     

15. การจดักิจกรรม SCIENCE SHOW เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

     

16. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

     

17. การจดักิจกรรม ROBOTIC SHOW  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

     

18. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP โดยใหน้กัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์      

19. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP โดยใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง      

20. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP ท่ีสอดคลอ้งกบัความถนดัและ
ความสนใจของนกัเรียน 

     

จัดกจิกรรม WALK RALLY  

17. มีการประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนในการดาํเนินกิจกรรม WALK RALLY  
ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

     

18. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการดาํเนินกิจกรรม WALK RALLY  
ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

     

19. มีการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในการดาํเนินกิจกรรม 
WALK RALLY ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     

20. การจดักิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด      

21 การจดักิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกการทาํงานเป็น
ทีมและสร้างความสามคัคี 

     

22. การจดักิจกรรมฐานคณิตศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด      

23. การจดักิจกรรมฐานคณิตศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกการทาํงานเป็น
ทีมและสร้างความสามคัคี 

     

 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ 
………………..…………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………..………………………………………………..................... 
…………………………………………..…………………………………………………………..................... 

******************************* 
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 (สาํหรับคณะกรรมการประเมินการนาํเสนอโครงงาน) 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีตอ้งการถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินโครงการเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียมหิดลวทิยานุสรณ์ เพือ่นาํผลไปเสนอแนะการปรับปรุง
และพฒันาการดาํเนินโครงการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน จึงขอใหท่้านตอบคาํถามตามความเป็นจริง ให้
ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด มี 4 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้  

ตอนท่ี 3  ดา้นผลลพัธ์  
ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ  

 
2.  โปรดอ่านขอ้ความและทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุด  

โดยมีคะแนนดงัน้ี 
5  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ทกัษะ/การปฏิบติั ในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ทกัษะ/การปฏิบติั ในระดบัมาก 
3  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ทกัษะ/การปฏิบติั ในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ทกัษะ/การปฏิบติั ในระดบันอ้ย  
1  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ทกัษะ/การปฏิบติั ในระดบันอ้ยท่ีสุด  

 
** ขอขอบพระคุณในความกรณุาของทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม** 

 
โฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์

นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 
สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูว้จิยั 

แบบสอบถาม 
 

การประเมินโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ  
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
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ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 
1. เพศ 

    ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
  นอ้ยกวา่ 30 ปี    31- 40 ปี 
  41-50 ปี    51-60  ปี 

3. วฒิุการศึกษา 
  ปริญญาตรี       ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

ตอนที ่2 ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

วสัดุอุปกรณ์ 

1. เอกสารท่ีใชใ้นการประกอบการนาํเสนอโครงงานมีครบตามเร่ืองท่ี
นาํเสนอ 

     

2. เอกสาร ท่ีใชใ้นการประกอบการนาํเสนอโครงงานมีเพียงพอและเหมาะสม      

3. โปสเตอร์ในการนาํเสนอโครงงานของนกัเรียนมีความเหมาะสม      

4. ส่ือในการนาํเสนอโครงงานของนกัเรียนภาคบรรยายมีความเหมาะสม      

5. คอมพิวเตอร์สาํหรับใชใ้นการนาํเสนอโครงงานอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน      

6. LCD PROJECTOR ท่ีใชใ้นการนาํเสนอโครงงานมีความพร้อมและ
เหมาะสม 

     

สถานที ่
7. ขนาดของหอ้งสาํหรับการนาํเสนอโครงงานภาคบรรยายมีความเหมาะสม

กบัจาํนวนผูฟั้ง 

     

8. พื้นท่ีท่ีจดัใหใ้นการนาํเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์มีความเหมาะสม      

9. แสงสวา่งภายในหอ้งนาํเสนอโครงงานภาคบรรยายมีเพยีงพอ      

10. ระบบเสียงภายในหอ้งนาํเสนอโครงงานภาคบรรยายมีความพร้อมและชดัเจน      

11. สภาพของหอ้งนาํเสนอโครงงานเอ้ือต่อการใชว้สัดอุปกรณ์ในการนาํเสนอ
โครงงานภาคบรรยาย 

     

12. สถานท่ีสาํหรับการลงทะเบียนร่วมงาน มีความเหมาะสม      

13. สถานท่ีจดังานมีความเหมาะสม      
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ระยะเวลา 
14. ระยะเวลาในการนาํเสนอโครงงานของนกัเรียน ภาคโปสเตอร์มีความ

เหมาะสม 

     

15. ระยะเวลาในการนาํเสนอโครงงานของนกัเรียน ภาคบรรยายมีความ
เหมาะสม 

     

16.  จาํนวนวนัท่ีใชใ้นการจดังานมีความเหมาะสม      

 
ตอนท่ี 3   ดา้นผลลพัธ ์
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัทกัษะในการนําเสนอโครงงาน 
5 4 3 2 1 

ทกัษะในการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนักเรียน 

17. มีการแสดงถึงความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษา      

18. มีการใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง      

19. มีการนาํเสนอขอ้มูล อธิบาย สาธิต ทดลองไดอ้ยา่งชดัเจน      

20. รูปแบบการนาํเสนอ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      

21. แสดงใหเ้ห็นถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์      

22. มีความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน      

23. ตอบคาํถามของผูเ้ขา้ร่วมฟังการนาํเสนออยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง      
 

 

ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ 
………………..…………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 

******************************* 
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(สาํหรับนกัเรียนท่ีร่วมเสนอโครงงาน) 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีตอ้งการถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินโครงการเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อนาํผลไปเสนอแนะการ
ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินโครงการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน จึงขอใหท่้านตอบคาํถามตามความเป็น
จริง ใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด มี 5 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้  
  ตอนท่ี 3  ดา้นกระบวนการ  
  ตอนท่ี 4  ดา้นผลลพัธ์  

ตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ  
 

2.  โปรดอ่านขอ้ความและทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุด  
โดยมีคะแนนดงัน้ี 
 5  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพียงพอ/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ/ความตะหนกั/การปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพียงพอ/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ/ความตะหนกั/การปฏิบติัในระดบัมาก 
 3  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพียงพอ/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ/ความตะหนกั/การปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพียงพอ/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ/ความตะหนกั/การปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง มีความพร้อม/ความเพียงพอ/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ/ความตะหนกั/การปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
 

** ขอขอบพระคุณในความกรณุาของทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม** 
 

โฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์
นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผูว้จิยั 

แบบสอบถาม 
 

การประเมินโครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ  
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
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ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป  
1. เพศ 

    ชาย      หญิง 
2. ระดบัชั้น 
 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4    มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5           มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 

3. กลุ่มสถาบนัการศึกษา  
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ  
  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทั้ง 12 แห่ง 
  โรงเรียนในโครงการ วมว. 
  โรงเรียนในโครงการ พสวท. 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 

 
ตอนที ่2 ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
วสัดุอุปกรณ์ 

1. เอกสารท่ีใชใ้นการประกอบการนาํเสนอโครงงานมีความเหมาะสม      

2. เอกสาร ท่ีใชใ้นการประกอบการนาํเสนอโครงงานมีเพียงพอ      

3. โปสเตอร์ในการนาํเสนอโครงงานของนกัเรียนมีความเหมาะสม      

4. ส่ือในการนาํเสนอโครงงานของนกัเรียนภาคบรรยายมีความเหมาะสม      

5. คอมพิวเตอร์สาํหรับใชใ้นการนาํเสนอโครงงานอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน      

6. LCD PROJECTOR ท่ีใชใ้นการนาํเสนอโครงงานมีความพร้อมและเหมาะสม      

สถานที ่
7. ขนาดของหอ้งสาํหรับการนาํเสนอโครงงานภาคบรรยายมีความเหมาะสม

กบัจาํนวนผูฟั้ง 
     

8. พื้นท่ีท่ีจดัใหใ้นการนาํเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์มีความเหมาะสม      

9. แสงสวา่งภายในหอ้งนาํเสนอโครงงานภาคบรรยายมีเพยีงพอ      

10. ระบบเสียงภายในหอ้งนาํเสนอโครงงานภาคบรรยายมีความชดัเจน      

11. สภาพของหอ้งนาํเสนอโครงงานมีความพร้อมและเอ้ือต่อการใชว้สัด
อุปกรณ์ในการนาํเสนอโครงงานภาคบรรยาย 

     

12. สถานท่ีสาํหรับการลงทะเบียนร่วมงาน มีความเหมาะสม      

13. สถานท่ีสาํหรับการจดักิจกรรม SCIENCE SHOW  มีความเหมาะสม      
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
14. สถานท่ีสาํหรับการจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP มีความเหมาะสม      

15. สถานท่ีสาํหรับการจดักิจกรรม ROBOTIC SHOW มีความเหมาะสม      

16. สถานท่ีสาํหรับการจดักิจกรรม WALK RALLY มีความเหมาะสม      

17. สถานท่ีพกัมีความเหมาะสม      

18. สถานท่ีจดังานมีความเหมาะสม      

ระยะเวลา 
19. ระยะเวลาในการนาํเสนอโครงงานของนกัเรียน ภาคโปสเตอร์มีความเหมาะสม      

20. ระยะเวลาในการนาํเสนอโครงงานของนกัเรียน ภาคบรรยายมีความเหมาะสม      

21. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม SCIENCE SHOW  มีความเหมาะสม      

22. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม SCIENCE WORKSHOP มีความเหมาะสม      

23. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ROBOTIC SHOW มีความเหมาะสม      

24. ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม WALK RALLY มีความเหมาะสม      

25. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจดังาน มีความเหมาะสม      

26. จาํนวนวนัท่ีใชใ้นการจดังานมีความเหมาะสม       
 

ตอนที ่3 ดา้นกระบวนการ 
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริหารโครงการ 
27. การจดังานคร้ังน้ีมีระบบการจดัการท่ีดี      

28. มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดังาน      

29. มีขั้นตอนและระบบการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีชดัเจน      

30. มีการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นต่างๆ       

การจัดกจิกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์ 
31. การจดักิจกรรม SCIENCE SHOW เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม 

     

32. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
33. การจดักิจกรรม ROBOTIC SHOW  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม 

     

34. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP โดยใหน้กัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์      

35. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP โดยใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง      

36. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP ท่ีสอดคลอ้งกบัความถนดัและ
ความสนใจของนกัเรียน 

     

จัดกจิกรรม WALK RALLY  
37. การจดักิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด      

38. การจดักิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกการทาํงานเป็น
ทีมและสร้างความสามคัคี 

     

39. การจดักิจกรรมฐานคณิตศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด      

40. การจดักิจกรรมฐานคณิตศาสตร์เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกการทาํงานเป็น
ทีมและสร้างความสามคัคี 

     

 

 

ตอนท่ี 4   ดา้นผลลพัธ ์
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพงึพอใจที่มต่ีอการจัดงาน  

41. การจดัแสดงโปสเตอร์โครงงาน       

42. การนาํเสนอโครงงานดว้ยการบรรยาย       

43. การนาํเสนอโครงงานมีความน่าสนใจ       

44. ความกา้วหนา้ทางวิชาการของโครงงานท่ีนาํเสนอ       

45. การจดักิจกรรม SCIENCE SHOW       

46. การจดักิจกรรม SCIENCE WORKSHOP       

47. การจดักิจกรรม ROBOTIC SHOW       

48. การจดักิจกรรม WALK RALLY       

49. การจดับรรยายพิเศษโดยผูท้รงคุณวฒิุ       

50. การศึกษาดูงานดา้นศิลปวฒันธรรม       

51. จาํนวนกิจกรรมท่ีจดัใหเ้ขา้ร่วมในแต่ละวนัมีความเหมาะสม       
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รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

52. เจา้หนา้ท่ีจดังานมีความสุภาพและช่วยเหลือเป็นอยา่งดี       

53. ยานพาหนะท่ีจดัใหส้ะดวกและปลอดภยั       

54. อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการมีความเหมาะสม       

55. ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ       

 

รายการประเมนิ 
ระดบัความตระหนักในการเรียนรู้ 

5 4 3 2 1 
ความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

56. ในการเขา้ร่วมโครงการนาํเสนอโครงงานในคร้ังน้ีทาํใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึง
ความสาํคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     

57. ในการเขา้ร่วมโครงการนาํเสนอโครงงานในคร้ังน้ีทาํใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึง
ความจาํเป็นของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     

58. ในการเขา้ร่วมโครงการนาํเสนอโครงงานในคร้ังน้ีทาํใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึง
ประโยชนข์องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     

 
คาํช้ีแจง  ขอใหน้กัเรยีนเขยีนตอบคาํถามหรอืทาํเครือ่งหมาย    ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีส่ดุ 
 

1. นกัเรียนไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัครูและนกัเรียนชาวต่างประเทศมากนอ้ยเพียงใด 
   มากกวา่ 5 คน ข้ึนไป               ประมาณ  3- 4 คน              1-2  คน  
ใชว้ิธีการอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) : 
       คุย/สนทนา         ถาม          อ่ืนๆ .................................................................      
ในประเดน็ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) : 
       การทาํโครงงาน    การเรียนการสอน         อ่ืนๆ .............................................       
    ไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
         เพราะเหตุใด............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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2. นกัเรียนไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัครูและนกัเรียนชาวไทยจากต่างโรงเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
   มากกวา่ 5 คน ข้ึนไป               ประมาณ  3- 4 คน              1-2  คน  
ใชว้ิธีการอยา่งไร(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   : 
       คุย/สนทนา            ถาม             อ่ืนๆ ..................................       
 
ในประเดน็ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  : 
       การทาํโครงงาน       การเรียนการสอน         อ่ืนๆ ...................................       

 

    ไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
         เพราะเหตุใด......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

3.  นกัเรียนคิดวา่ควรนาํความรู้หรือประสบการณ์ในคร้ังน้ีไปปรับปรุงในดา้นใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
     วิธีการเรียน     การนาํเสนอผลงานทางวิชาการ 
     การทาํวิจยั/การทาํโครงงาน     อ่ืน....................................................... 
4. นกัเรียนคิดวา่สามารถนาํความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชนไ์ดห้รือไม่ 
   ใชไ้ด ้     ใชไ้ม่ได ้

เร่ืองอะไรท่ี
นาํไปใช…้…………….………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
 
 

ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ 
………………..…………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 

******************************* 
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 (Students) 
  

Explanation:  Please  in the blank  
Part I: General info of the respondents  

1. Sex 
    male       Female  

2. Grade 
 Grad 10           Grad 11            Grad 12 
 

Part II : Answer the following questions by checking the appropriate box to the right 
 

What is you opinion about the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

Materials :     

1. Documents provided in the presentation were  
appropriate 

    

2. Documents provided in the presentation were  
sufficient 

    

3. Posters in the student presentation were  appropriate     

4. The presentation media used in the oral session was 
appropriate 

    

5. Computers in the presentation are ready to use     

6. The LCD Projector in the presentation was appropriate     

Place :     

7 The size of the oral presentation room is appropriate 
for the number of the audience 

    

8. The space of the poster presentation hall is 
appropriate 

    

9. The brightness in the room is appropriate     

10. The sound system in the oral presentation room  
function well 

    

11. The condition of the oral presentation room is 
appropriate for presentation media 

    

Questionnaire 
 

An Evaluation of the International student science fair Mahidol Wittayanusorn School 
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What is you opinion about the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

12. The registration zone was appropriate     

13. The venue for the Science Show activity was  
appropriate 

    

14. The venue for the Science workshop was appropriate     

15. The venue for the Robotic Show activity was 
appropriate 

    

16. The venue for the Walk Rally activity was appropriate     

17. The accommodation was appropriate     

18. The venue provided facilities  in communication     

Duration :     

19. The duration of the poster presentation was 
appropriate 

    

20. The duration of the oral presentation was appropriate     

21. The duration of the science show activity was 
appropriate 

    

22. The duration of the science workshop was appropriate     

23. The duration of the robotic show was appropriate     

24. The duration of the walk rally activity was appropriate     

25. The duration of the study visit was appropriate     

26. The duration of this science fair was appropriate     

Project management:     

27. This ISSF 2011 was well organized     

28. The promoting the ISSF 2011     

29. The registration process was effective     

30. Assistance for participating in activities     

Activities  Science:     

31. The science shows activity emphasis the participant 
involvement the activities 

    

32. The science workshop activity emphasis the participant 
involvement the activities 

    

33. The robotic show activity emphasis the participant 
involvement the activities 
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What is you opinion about the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

34. The science workshop was held as to promote 
students' analytical thinking skills 

    

35. The science workshop contained hands on activities for 
students 

    

36. The science workshop was held accordingly to 
students' aptitudes and interests 

    

Activities walk rally:     

37. The science walk rally activity promoted thinking 
process 

    

38. The science walk rally activity promoted team playing 
and unity 

    

39. The mathematics walk rally activity promoted  thinking  
process 

    

40. The mathematics walk rally activity promoted  team  
playing and unity 

    

 
 

What is your satisfaction level on the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

41. Poster presentations     

42. Oral Presentations     

43. Presentations were interesting     

44. Academic advancement of  presented projects      

45. Science Show      

46 Science workshop      

47. Robotic Show      

48. Walk Rally      

49. Special Lecture     

50. Cultural study visit     

51. Number of activities organized each day was appropriate     

52. The staff members were polite and helpful     

53. Transportations provided was convenient and safe     

54. Foods/drinks provided during the Fair     

55. Facilities provided      
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Awareness in scientific learning: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

56. Participating in this science fair helps you realize the 
importance of science learning 

    

57. Participating in this science fair helps you realize the 
necessity of science learning 

    

58. Participating in this science fair helps you realize the 
benefit of science learning 

    

 
Explanation:  Please  in the  and answers with most vicinity. 
 

1. How many students or teachers from other schools you have met and exchange you ideas? 
                More than 5     3- 4     1-2   

   How you exchange you ideas with them? (You can choose to answer than one question.) 
       Talking          asking          others.....................................     

 

   On what topic? (You can choose to answer than one question.) 
       Science Project    Teaching and learning        others....................................  
 

    Not exchange with any 

 

      
Why.............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 

2.  On what areas you can apply the knowledge or experience you have gained from this science 
fair? (You can choose to answer than one question.) 
     Learning       academic presentation 
     Research/science projects    others....................................................................  
3. Is the knowledge or experience you have gained from this science fair useful for you? 
   yes     no 

Which one you think can be used most…..………………………………………………………. 
Part III:  Comments 

………………..…………………………………………………..………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………..................... 
 

THANK YOU SO MUCH FOR YOUR TIME 
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 (สาํหรบัผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน) 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีต้องการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการเสนอโครงงาน

วทิยาศาสตร์ของนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีมหดิลวทิยานุสรณ์ เพื่อนําผลไปเสนอแนะการปรบัปรุง
และพฒันาการดําเนินโครงการใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ จงึขอใหท้่านตอบคําถามตามความเป็นจรงิ ใหต้รง
กบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ ม ี5 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนที ่2  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้  
  ตอนที ่3  ดา้นกระบวนการ  
  ตอนที ่4  ดา้นผลลพัธ ์ 

ตอนที ่5  ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ  
 

2.  โปรดอ่านขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย  ในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ  
โดยมคีะแนนดงัน้ี 
      5  หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ความพงึพอใจ/ทกัษะ/การปฏบิตัใินระดบัมากทีส่ดุ 
      4  หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ความพงึพอใจ/ทกัษะ/การปฏบิตัใินระดบัมาก 
      3  หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ความพงึพอใจ/ทกัษะ/การปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 
      2  หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ความพงึพอใจ/ทกัษะ/การปฏบิตัใินระดบัน้อย 
      1  หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสม/ความพงึพอใจ/ทกัษะ/การปฏบิตัใินระดบัน้อยทีส่ดุ 
 
 
 

** ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม** 
 
 

โฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์
นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผูว้จิยั 

แบบสอบถาม 
 

การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ระดบันานาชาติ  
โรงเรียนมหิดลวิทยานสรณ์ 
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ตอนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไป 
1. เพศ 

    ชาย       หญงิ 
2. อาย ุ
  น้อยกวา่ 30 ปี    31- 40 ปี 
  41-50 ปี    51-60  ปี 

3. ตาํแหน่ง 
 ผูบ้รหิาร        คร ู(โปรดระบุสาระการเรยีนรูท้ีส่อน)................................ 

4. กลุม่สถาบนัการศกึษา  
  โรงเรยีนวทิยาศาสตรใ์นต่างประเทศ  
  กลุม่โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยัทัง้ 12 แหง่ 
  โรงเรยีนในโครงการ วมว. 
  โรงเรยีนในโครงการ พสวท. 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
 

ตอนท่ี 2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
วสัดอุปุกรณ์ 

1. เอกสารทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมคีวามเหมาะสม      

2. เอกสาร ทีใ่ชใ้นการประกอบการนําเสนอโครงงานมเีพยีงพอ      

3. โปสเตอรใ์นการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสม      

4. สือ่ในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีนภาคบรรยายมคีวามเหมาะสม      

5. คอมพวิเตอรส์าํหรบัใชใ้นการนําเสนอโครงงานอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน      

6. LCD Projector ทีใ่ชใ้นการนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและเหมาะสม      

สถานท่ี 
7. ขนาดของหอ้งสาํหรบัการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวาม

เหมาะสมกบัจาํนวนผูฟ้งั 
     

8. พืน้ทีท่ีจ่ดัใหใ้นการนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอรม์คีวามเหมาะสม      

9. แสงสวา่งภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมเีพยีงพอ      

10. ระบบเสยีงภายในหอ้งนําเสนอโครงงานภาคบรรยายมคีวามพรอ้มและ
ชดัเจน 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
11. สภาพของหอ้งนําเสนอโครงงานมคีวามพรอ้มและเอือ้ต่อการใชว้สัดุ

อุปกรณ์ในการนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย 
     

12. สถานทีส่าํหรบัการลงทะเบยีนรว่มงาน มคีวามเหมาะสม      

13. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Science Show  มคีวามเหมาะสม      

14. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Science Workshop มคีวามเหมาะสม      

15. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม Robotic Show มคีวามเหมาะสม      

16. สถานทีส่าํหรบัการจดักจิกรรม walk rally มคีวามเหมาะสม      

17. สถานทีพ่กัมคีวามเหมาะสม      

18. สถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม      

ระยะเวลา 
19. ระยะเวลาในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ภาคโปสเตอรม์คีวาม

เหมาะสม 
     

20. ระยะเวลาในการนําเสนอโครงงานของนกัเรยีน ภาคบรรยายมคีวาม
เหมาะสม 

     

21 ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Science Show  มคีวามเหมาะสม      

22. ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Science Workshop มคีวามเหมาะสม      

23. ระยะเวลาในการรว่มกจิกรรม Robotic Show มคีวามเหมาะสม      

24. ระยะเวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม Walk Rally มคีวามเหมาะสม      

25. ระยะเวลาในการศกึษาดงูานนอกสถานทีจ่ดังาน มคีวามเหมาะสม      

26. จาํนวนวนัทีใ่ชใ้นการจดังานมคีวามเหมาะสม       

 
ตอนท่ี 3 ดา้นกระบวนการ 
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
การบริหารโครงการ 
27. การจดังานครัง้น้ีมรีะบบการจดัการทีด่ ี      

28. มกีารประชาสมัพนัธใ์นการจดังาน      

29. มขีัน้ตอนและระบบการลงทะเบยีนสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มงานทีช่ดัเจน      

30. มกีารจดัสิง่อาํนวยความสะดวกในการเขา้รว่มกจิกรรมในดา้นต่างๆ       
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
การจดักิจกรรมด้านวิทยาศาสตร ์
31. การจดักจิกรรม Science Show เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมมสีว่น

รว่มในกจิกรรม 
     

32. การจดักจิกรรม Science workshop  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมมี
สว่นรว่มในกจิกรรม 

     

33. การจดักจิกรรม Robotic Show  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

     

34. การจดักจิกรรม Science workshop โดยใหน้กัเรยีนไดค้ดิวเิคราะห ์      

35. การจดักจิกรรม Science workshop โดยใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ      

36. การจดักจิกรรม Science workshop ทีส่อดคลอ้งกบัความถนดัและความ
สนใจของนกัเรยีน 

     

จดักิจกรรม walk rally  
37. การจดักจิกรรมฐานวทิยาศาสตรเ์น้นใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมฝึก

กระบวนการคดิ 
     

38. การจดักจิกรรมฐานวทิยาศาสตรเ์น้นใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมฝึกการทาํงาน
เป็นทมีและสรา้งความสามคัค ี

     

39. การจดักจิกรรมฐานคณติศาสตรเ์น้นใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมฝึกกระบวนการ
คดิ 

     

40. การจดักจิกรรมฐานคณติศาสตรเ์น้นใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมฝึกการทาํงาน
เป็นทมีและสรา้งความสามคัค ี

     

 
 

ตอนท่ี 4   ดา้นผลลพัธ ์
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดังาน 
41. การจดัแสดงโปสเตอรโ์ครงงาน      

42. การนําเสนอโครงงานดว้ยการบรรยาย      

43. การนําเสนอโครงงานมคีวามน่าสนใจ      

44. ความกา้วหน้าทางวชิาการของโครงงานทีนํ่าเสนอ      

45. การจดักจิกรรม Science Show       

46 การจดักจิกรรม Science workshop       
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รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
47. การจดักจิกรรม Robotic Show       

48. การจดักจิกรรม Walk Rally       

49. การจดับรรยายพเิศษโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ      

50 การศกึษาดงูานดา้นศลิปวฒันธรรม      

51. จาํนวนกจิกรรมทีจ่ดัใหเ้ขา้รว่มในแต่ละวนัมคีวามเหมาะสม      

52. เจา้หน้าทีจ่ดังานมคีวามสภุาพและชว่ยเหลอืเป็นอยา่งด ี      

53. ยานพาหนะทีจ่ดัใหส้ะดวกและปลอดภยั      

54. อาหารและเครือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารมคีวามเหมาะสม      

55. สิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ      

 

รายการประเมิน 
ระดบัทกัษะในการนําเสนอโครงงาน 

5 4 3 2 1 
ทกัษะในการนําเสนอโครงงานภาคบรรยายของนักเรียน 
56. มกีารแสดงถงึความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งทีศ่กึษา      

57. มกีารใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง      

58. มกีารนําเสนอขอ้มลู อธบิาย สาธติ ทดลองไดอ้ยา่งชดัเจน      

59. รปูแบบการนําเสนอ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์      

60. แสดงใหเ้หน็ถงึเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์      

61. มคีวามพรอ้มในการนําเสนอโครงงาน      

62. ตอบคาํถามของผูเ้ขา้รว่มฟงัการนําเสนออยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง      

 
คาํช้ีแจง  ขอใหท้า่นเขยีนตอบคาํถามหรอืทาํเครือ่งหมาย    ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีส่ดุ  
 

1. ทา่นไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละนกัเรยีนชาวต่างประเทศมากน้อยเพยีงใด 
   มากกวา่ 5 คน ขึน้ไป           ประมาณ 3- 4 คน              1-2  คน  
ใชว้ธิกีารอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) : 
       คุย/สนทนา         ถาม          อื่นๆ ..............................................................................    

 

ในประเดน็ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   : 
       การทาํโครงงาน    การเรยีนการสอน         อื่นๆ ..........................................................     
 

    ไมม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 

         เพราะเหตุใด................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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2. ทา่นไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครแูละนกัเรยีนชาวไทยจากต่างโรงเรยีนมากน้อยเพยีงใด 
   มากกวา่ 5 คน ขึน้ไป           ประมาณ 3- 4 คน              1-2  คน  
ใชว้ธิกีารอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธิ)ี   : 
       คุย/สนทนา         ถาม          อื่นๆ ............................................. 

 

ในประเดน็ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ประเดน็)   : 
       การทาํโครงงาน    การเรยีนการสอน      อื่นๆ .......................................      
 

    ไมม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 

         เพราะเหตุใด............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 

3.  ทา่นคดิวา่ควรนําความรูห้รอืประสบการณ์ในครัง้น้ีไปปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนในดา้นใดบา้ง
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
     วธิกีารจดัการการเรยีนรู ้      วธิมีอบหมายงาน 
     การทาํวจิยั/การทาํโครงงาน      อื่น ๆ....................................... 
4. ทา่นคดิวา่สามารถนําความรูใ้นการเขา้รว่มโครงการในครัง้น้ีไปใชป้ระโยชน์ไดห้รอืไม ่

   ใชไ้ด ้     ใชไ้มไ่ด ้
 

เรือ่งอะไรทีไ่ปใช…้……………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
 

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 
………………..…………………………………………………………………………..….………… 

……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 

******************************* 
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 (Principal &Teacher) 
 

Introduction: Please  in the blank  
Part I: General info of the respondents  

1. Sex 
    male       Female  

2. Age  
  less than 30     31- 40  
  41-50      51-60   

3. Your present job title 
 Principal           Teacher (Pleas specify your teaching subject)........................ 

 

Part II : Answer the following questions by checking the appropriate box to the right 
 
 

What is you opinion about the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

Materials :     

1. Documents provided in the presentation were  
appropriate 

    

2. Documents provided in the presentation were  
sufficient 

    

3. Posters in the student presentation were  
appropriate 

    

4. The presentation media used in the oral session 
was appropriate 

    

5. Computers in the presentation are ready to use     

6. The LCD Projector in the presentation was 
appropriate 

    

Place:     

7 The size of the oral presentation room is appropriate 
for the number of the audience 

    

8. The space of the poster presentation hall is 
appropriate 

    

Questionnaire 
 

An Evaluation of the International student science fair Mahidol Wittayanusorn School 
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What is you opinion about the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

9. The brightness in the room is appropriate     

10. The sound system in the oral presentation room  
function well 

    

11. The condition of the oral presentation room is 
appropriate for presentation media 

    

12. The registration zone was appropriate     

13. The venue for the Science Show activity was  
appropriate 

    

14. The venue for the Science workshop was 
appropriate 

    

15. The venue for the Robotic Show activity was 
appropriate 

    

16. The venue for the Walk Rally activity was 
appropriate 

    

17. The accommodation was appropriate     

18. The venue provided facilities  in communication     

Duration :     

19. The duration of the poster presentation was 
appropriate 

    

20. The duration of the oral presentation was 
appropriate 

    

21. The duration of the science show activity was 
appropriate 

    

22. The duration of the science workshop was 
appropriate 

    

23. The duration of the robotic show was appropriate     

24. The duration of the walk rally activity was 
appropriate 

    

25. The duration of the study visit was appropriate     

26. The duration of this science fair was appropriate     

Project management:     

27. This ISSF 2011 was well organized     

28. The promoting the ISSF 2011     
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What is you opinion about the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

29. The registration process was effective     

30. Assistance for participating in activities     

Activities  Science:     

31. The science shows activity emphasis the participant 
involvement the activities 

    

32. The science workshop activity emphasis the 
participant involvement the activities 

    

33. The robotic show activity emphasis the participant 
involvement the activities 

    

34. The science workshop was held as to promote 
students' analytical thinking skills 

    

35. The science workshop contained hands on activities 
for students 

    

36. The science workshop was held accordingly to 
students' aptitudes and interests 

    

Activities walk rally:     

37. The science walk rally activity promoted thinking 
process 

    

38. The science walk rally activity promoted team playing 
and unity 

    

39. The mathematics walk rally activity promoted  
thinking  process 

    

40. The mathematics walk rally activity promoted  team  
playing and unity 

    

 
 

What is your satisfaction level on the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

41. Poster presentations     

42. Oral Presentations     

43. Presentations were interesting     

44. Academic advancement of  presented projects      

45. Science Show      

46 Science workshop      
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What is your satisfaction level on the following: 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

47. Robotic Show      

48. Walk Rally      

49. Special Lecture     

50. Cultural study visit     

51. Number of activities organized each day was 
appropriate 

    

52. The staff members were polite and helpful     

53. Transportations provided was convenient and safe     

54. Foods/drinks provided during the Fair     

55. Facilities provided      

Oral presentation skill 
Very 

satisfied 
satisfied Dissatisfied 

Very 
Dissatisfied 

56. Shows knowledge and understanding in the topic     

57. Uses correct scientific concepts process     

58. Present results in a clear manner     

59. Creativity in the presentation     

50. Demonstrate scientific attitude     

61. Readiness of preparation     

62. Ability in answering     

 
Explanation: Please  in the  and answers with most vicinity. 
 

1. How many students or teachers from other schools met and exchange you ideas? 
                More than 5     3- 4     1-2   

   How you exchange you ideas with them? (You can choose to answer than one question.) 
       Talking          asking          others..................................................................   
   On what topic? 
       Science Project    Teaching and learning        others.............................................    
 

    Not exchange with any 
     Why........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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2.  How can you apply the knowledge or experience you have gained from this science fair for 
your teaching and learning? (You can choose to answer than one question.) 
     Knowledge management    time management 
     Research/science projects    others....................................................................  
3. Is the knowledge or experience you have gained from this science fair useful for you? 
   yes     no 

Which one you think can be used most.………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………......................
. 
Part III:  Comments 

………………..…………………………………………………………………………….………..… 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THANK YOU SO MUCH FOR YOUR TIME 
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แบบสาํรวจ 
 

การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ระดบันานาชาติ  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 

(สาํหรบัผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้รว่มงาน) 
 

คาํช้ีแจง 
แบบสํารวจฉบับน้ีต้องการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการเสนอโครงงาน

วทิยาศาสตร์ของนักเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีมหดิลวทิยานุสรณ์ เพื่อนําผลไปเสนอแนะการปรบัปรุง
และพฒันาการดําเนินโครงการใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ จงึขอใหท้่านตอบคําถามตามความเป็นจรงิ ใหต้รง
กบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ  

3. สถาบนัการศกึษา ....................................................................................................  
4. หลงัจากทีโ่รงเรยีนของทา่นไดเ้ขา้รว่มโครงการ โรงเรยีนมกีารตดิต่อแลกเปลีย่นหรอืสรา้ง

ความสมัพนัธด์า้นต่าง ๆ กบัโรงเรยีนในต่างประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการหรอืไม ่
  ไมม่กีารตดิต่อแลกเปลีย่น   
  มกีารตดิต่อแลกเปลีย่นหรอืสรา้งความสมัพนัธด์า้นต่างๆ (โปรดระบุชือ่โรงเรยีน/
ประเทศ) 

1. .......................................................................................................... 
2.  ......................................................................................................... 
3. .......................................................................................................... 
4. .......................................................................................................... 

5. ทา่นรูข้า่วการการจดัโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิโรงเรยีนมหดิล 
วทิยานุสรณ์น้ี จากแหลง่ใด .......................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

6. ทา่นคดิวา่โครงการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ระดบันานาชาต ิ โรงเรยีนมหดิล
วทิยานุสรณ์น้ี สง่ผลหรอืกระตุน้ใหเ้กดิบรรยากาศทางวชิาการดา้นการจดัการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์มากน้อยเพยีงใด 
 มากทีส่ดุ  มาก    ปานกลาง     น้อย น้อยทีส่ดุ 

5. ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมในลกัษณะเดยีวกนัน้ีอยา่งไรบา้ง 
...................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 

*************************************** 
ขอขอบพระคณุในความกรุณาของทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

โฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์
นิสติปรญิญาโทสาขาวทิยาการการประเมนิ 

สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา :มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูว้จิยั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นางโฉมยงค ์ คงประดษิฐ ์
วนัเดอืนปีเกดิ   2 ตุลาคม 2522 
สถานทีเ่กดิ   จงัหวดัมหาสารคาม 
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั   59/25 หมู ่4 หมูบ่า้นปรณิดา  
    ตําบลคลองโยง อาํเภอพทุธมณฑล 
    จงัหวดันครปฐม 73170 
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร งานแผน 
สถานทีท่าํงานปจัจุบนั  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
    364 หมู ่5 ตําบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล 
    จงัหวดันครปฐม  73170 
ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2541 มธัยมศกึษาตอนปลาย  
จากโรงเรยีนพยคัฆภมูวิทิยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม 

พ.ศ. 2543  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ 
จากพาณชิยการพลาญชยัรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

พ.ศ. 2545  บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ (บธ.บ)  
จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

พ.ศ. 2556  วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (วท.ม.) วทิยาการการประเมนิ 
จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรงุเทพมหานคร 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

