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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็ นกระบวนการที่ทาให้มนุ ษ ย์
สามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และปรั บตัว เข้า กับการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น อย่างรวดเร็ ว สามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การศึก ษาจาเป็ นต้องมีก ารปรั บเปลี่ยนตลอดเวลาเช่น กัน เพื่อให้เกิด ประสิ ทธิ ภาพตาม
เป้ าหมายของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ สถานศึก ษาจึ งต้องมีก ารปฏิรู ปการศึก ษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 โดยเป็ นพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้น
ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ทนั กับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต่ า ง ๆ โดยในมาตรา 4 หมวดการจัด การศึก ษาได้ก าหนดไว้ว่ า การศึ ก ษา หมายความว่ า เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุ ค คลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู ้อนั เกิ ดจากการจัด สภาพแวดล้อม สังคม และการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื้อหนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยในหมวด 4 มาตรา 24 (5) ได้ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาจะต้องส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรี ยนและอานวยความสะดวกเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ และมาตรา 25 ได้ระบุว่า รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและ
การจัด ตั้งแหล่งการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ทุ ก รู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด ประชาชน พิพิธภัณ ฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นัน ทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้ อื่น อย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการจัด
การเรี ยนการสอนในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องพยายามให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 2, 11-12)
แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบนั สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดาเนินการให้
นักเรี ยนทุกคนได้รับการบริ การทางการศึกษาโดย 1) ได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้อง
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กับความสนใจ และความถนัด ตามความแตกต่ างของแต่ ละคน 2)ได้ฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด
การจัด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ และการประยุก ต์ค วามรู ้ ไปใช้เ พื่ อป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา
3) ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้
อย่างต่อเนื่อง 4) ได้เรี ยนรู ้โดยผสมผสานสาระความรู ้ต่าง ๆ อย่างได้สดั ส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณ ธรรม ค่ านิ ยมที่ ดีงาม และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ไว้ในทุ กวิชา 5) ได้เรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรี ยน และอานวยความสะดวก เพื่อให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และ
มีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและนักเรี ยน
อาจเรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กัน จากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 6) ได้เรี ยนรู ้
ทุกเวลาทุกสถานที่ โดยมีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดา ผูป้ กครองและบุ คคลในชุ มชน
ทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนานักเรี ยนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 14) และจะเห็นได้ว่า
การจัดการศึกษาตามแนวทางดังกล่าว องค์ประกอบที่สาคัญยิง่ ประการหนึ่ง คือ การจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรี ยน ซึ่ งการสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรี ยนที่ ดี จ ะช่ ว ยส่ งเสริ มและปลูก ฝั งให้
นักเรี ยน ได้เป็ นบุคคลที่พร้อมด้วยความรู ้ ความสามารถ ความเจริ ญ ทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ อันจะ
เป็ นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีงามแก่นักเรี ยน จึงกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนของนักเรี ยน
เพื่อนร่ วมชั้น อาคารสถานที่ ตลอดจนสื่อการเรี ยนการสอน ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการเรี ยนการสอน
และการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนทั้งสิ้ น สอดคล้องกับ มาริ สา ธรรมมะ (2545 : 1) ที่กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมในสถานศึก ษาเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีส่ว นช่ วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด การเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาได้เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอาคารเรี ยน อาคารประกอบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ อยู่ร อบตัว ผูเ้ รี ยน ซึ่ งมีอิทธิ พลต่ อพฤติ กรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยน
และก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
เป็ นการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจในการประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิหน้าที่
การงานของทุกคนในสถานศึก ษา ช่วยสร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้เกิด ผลสาเร็ จทางการ
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่จะต้องเสริ มสร้ างผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสอันพึงที่ จะควร
ได้รับในการพัฒนาศักยภาพตามวัย การพัฒนาโรงเรี ยน สิ่ งที่ควรให้ความสาคัญอย่างมากคือการจัด
สภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้านที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สภาพแวดล้อมที่ดีหมายถึงส่วนประกอบ
สาคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจและเกิดความสุ ข ความ
เต็มใจในการแสวงหาความรู ้ ตรงกันข้าม โรงเรี ยนที่ขาดการเอาใจใส่ ในด้านสภาพแวดล้อมหรื อไม่
เห็ น ความส าคัญ ของการจัด สภาพแวดล้อ ม จะท าให้บุ ค ลากรทั้ง ในและนอกสถานศึ ก ษาขาด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีบรรยากาศที่น่าเบื่อ ขาดความอบอุ่นและบรรยากาศที่เป็ นมิต รและขาดศรัทธาต่ อ
โรงเรี ยน ทาให้ส่ว นประกอบของค าว่า องค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ข าดความสมบู รณ์ ต ามมาในที่ สุด
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญทรง สังข์ทอง (2537 : 46) ชี้ให้เห็นสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรี ยน มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย น ซึ่ ง นัก เรี ยนจะมีค วามรู ้
ความสามารถ และคุณธรรมมากยิง่ ขึ้น ในบรรยากาศที่เอื้ออานวยลักษณะทางสังคม จิตวิทยา การเรี ยน
การสอน ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม เจตคติและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการเสริ มสร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม และ ดุสิต คงตระกูล
(2536 : 129) พบว่า การดาเนิ น งานของสถานศึก ษาจะประสบผลสาเร็ จและมีคุ ณภาพต้องอาศัย
องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ เช่ น คุ ณ ภาพของครู คุ ณ ภาพของนัก เรี ยน บรรยากาศทางวิ ช าการ และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งการจัด สภาพแวดล้อมที่ดี จะช่ วยให้นักเรี ยนมีความสุ ข ได้รับความ
สะดวก ปราศจากความกังวลสามารถศึกษาได้อย่างเต็มที่ ช่วยสร้างลักษณะนิ สัย รวมทั้งช่วยสร้าง
ค่านิ ยมที่ถูกต้องให้เกิ ดทั้งทางด้านคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และพบว่าสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนใน
รู ปแบบต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยน รวมทั้งความสัมพันธ์ก ับครู มีผลต่อการเรี ยนรู ้
จะหล่อหลอมพฤติกรรมทางสังคมให้แก่ผเู ้ รี ยน
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย บุ รี รัมย์ สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นโรงเรี ยน
ที่จ ัด ตั้งขึ้ น เนื่ องในวโรกาสที่สมเด็จ พระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้ าจุ ฬาภรณวลัย ลัก ษณ์ อคั รราชกุมารี ทรง
พระชนมายุครบ 3 รอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสานึ กในพระมหากรุ ณาธิคุ ณที่ทรงมีต่องาน
ด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาคุณ ภาพชี วิตของประชากร ประกอบกับภาวะ
ที่ชาติ ตอ้ งการบุ คลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
ไปช่วยพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของรัฐ กรมสามัญศึกษาจึงได้จดั ตั้งโรงเรี ยนเพื่อปลูกฝังและส่ งเสริ ม
พร้ อมทั้งให้โ อกาสแก่ เยาวชนที่ มีค วามสนใจ มีค วามสามารถทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนด้านนี้เป็ นพิเศษตั้งแต่วยั เยาว์ โดยขอพระราชทานพระราชานุ ญาตขนานนามว่า
“จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn’s College” ต่อมาในปี พ.ศ.
2561 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ” กาหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนว่า “เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่ มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึก ษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของ
โรงเรี ยนประจา เพื่อเป็ นการกระจายโอกาสให้กบั ผูม้ ีความสามารถพิเศษที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค
ของประเทศ และเพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสให้กบั นักเรี ยนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ช้นั นานานาชาติ ผูเ้ รี ยนมีจิตวิญญาณของการเป็ นนักวิจยั และ
นักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม รักการเรี ยนรู ้ มีความเป็ นไทย มีความ
มุ่งมัน่ พัฒนาประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมโลกและธรรมชาติ” โดยกาหนดพันธกิจในการ “ศึกษา
ค้นคว้า วิจยั พัฒนา และร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
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บริ หารและจัด การศึก ษาในระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น และตอนปลาย ที่มุ่งเน้นความเป็ นเลิศด้าน
คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ยนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ในภูมิภาค สามารถสร้างองค์ความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กบั
ประเทศชาติ และสัง คมไทยในอนาคต ช่ ว ยพัฒ นาประเทศให้ส ามารถด ารงอยู่และแข่ ง ขัน ได้
ในประชาคมโลก เป็ นสังคมผูผ้ ลิตที่ มีมูลค่ าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่ งภูมิปัญ ญาและการเรี ยนรู ้
สังคมแห่ งคุ ณภาพและแข่งขัน ได้ และสังคมที่ย งั่ ยืน พอเพียง มีความสมานฉัน ท์เอื้ออาทรต่อกัน ”
โรงเรี ยนดาเนินการรับนักเรี ยนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4
ชั้นละ 1 ห้องเรี ยน และเปิ ดเรี ยนวันแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2537 ในปี การศึกษา 2558 มีนักเรี ยน
707 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 72 คน ปี การศึกษา 2559 มีนักเรี ยน 718 คน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 73 คน และ ปี การศึกษา 2560 มีนกั เรี ยน 720 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 77 คน
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ การ
ด้านหอพักของนักเรี ยนประจา และได้เล็งเห็นว่าบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนมีส่ว น
สาคัญในการช่ วยให้นักเรี ยนสามารถปรั บวิถีชีวิต และวิธีการแสวงหาความรู ้ให้เต็ มตามศัก ยภาพ
เนื่องจากหอพักเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ งที่จะช่วยพัฒนานักเรี ยนให้มีการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมอีกทั้งยังสามารถสนับสนุ นในด้านการเรี ยนรู ้ และรู ้จกั ปรับตัวในการใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุข ซึ่งหอพักเป็ นทั้งที่พกั อาศัยและที่เรี ยนเพราะเป็ นสถานที่ที่นกั เรี ยนได้ใช้เวลาอยู่ใน
แต่ละวันเป็ นสัดส่ วนถึงสองในสาม นอกจากนี้ หอพักยังเป็ นสถานที่เสริ มสร้างความเจริ ญงอกงาม
ทางสติปัญญา พัฒ นาความเป็ นผูน้ า ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้ อ ความมีวินัย ความสามัค คีและ
การปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกันของนักเรี ยน หอพักจะเป็ นที่พกั อาศัยที่อบอุ่น ปลอดภัย เป็ นศูนย์กลาง
หรื อแหล่งของการเรี ยนรู ้และเอื้ออาทร (Learning and caring center) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรี ยน คุณภาพชีวิตเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนในลักษณะของความรู ้สึกพอใจในสิ่งที่ตนได้
สัมผัส ทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ
หอพักนอนนักเรี ยนประจ า โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย บุรี รัมย์ มีจานวน
ทั้งสิ้น 6 หลังสามารถรองรับนักเรี ยนเพื่ออาศัยอยู่ประจาทั้งนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงได้ทุกคน
แบ่งเป็ นหอพักนอนชาย จานวน 2 หลัง และหอพักนอนหญิง จานวน 4 หลัง ดังนี้
1. หอพักนอนชาย 2 หลัง ประกอบด้วย
1.1 หอพัก นอนศิลป์ นาคร เป็ นอาคาร 4 ชั้น มีห้องนอน 18 ห้องนอน เป็ นที่ พกั อาศัย
สาหรับนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2, 4 และ 6
1.2 หอพักนอนพรเทวัญ เป็ นอาคาร 4 ชั้น มีหอ้ งนอน 18 ห้องนอน เป็ นที่พกั อาศัยสาหรับ
นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1, 3 และ 5
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2. หอพักนอนหญิง 4 หลัง ประกอบด้วย
2.1 หอพักนอนแก้ว กัญญา เป็ นอาคาร 3 ชั้น มีห้องนอน 12 ห้องนอน เป็ นที่ พกั อาศัย
สาหรับนักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 3
2.2 หอพักนอนอุษาวดี เป็ นอาคาร 4 ชั้น มีห้องนอน 18 ห้องนอน เป็ นที่พกั อาศัยสาหรับ
นักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ 5
2.3 หอพัก นอนศรี ก านดา เป็ นอาคาร 4 ชั้น มีห้องนอน 18 ห้องนอน เป็ นที่ พกั อาศัย
สาหรับนักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2.4 หอพัก นอนขวัญนารา เป็ นอาคาร 3 ชั้น มีห้องนอน 20 ห้องนอน เป็ นที่พกั อาศัย
สาหรับนักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผูป้ ระเมินได้ยา้ ยมาดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์ ตั้งแต่ วนั ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 และปฏิบตั ิหน้าที่จนถึงปั จจุบนั จากการที่ ได้สารวจ
ตรวจสอบสภาพหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจาในเบื้ องต้น พบว่า สภาพอาคารหอพัก
บางส่วน บางหลังชารุ ด ระบบสาธารณูปโภคชารุ ด ขาดสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จาเป็ นพื้นฐาน
ขาดสภาพบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ดี การดาเนิ น งานด้านการรั กษาความปลอดภัย ขาดระบบที่
ชัดเจน ประกอบกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา ขาดการ
ดาเนินการที่เป็ นระบบและต่อเนื่ อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นอย่างยิ่ง
จากสภาพปัญหาเบื้องต้นดังกล่าวที่ตรวจสอบพบ ผูป้ ระเมินจึงหารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยน
ซึ่งประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทั้ง 4 ฝ่ าย มีมติร่วมกันว่าโรงเรี ยน
ควรแต่งตั้ง “คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักเรียนประจา” ขึ้นมาเพื่อดาเนินการปรับปรุ ง
และพัฒนาหอพักนักเรี ยน ประกอบไปด้วย 1) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เป็ นประธาน 2) รองผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป เป็ นรองประธาน 3) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิ ชาการ เป็ นกรรมการ
4) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบุคคลและอานวยการ เป็ นกรรมการ 5) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ เป็ นกรรมการ 6) หัวหน้างานอาคารสถานที่ เป็ นกรรมการ 7) ครู หวั หน้า
หอพักหลังละ 1 คน (รวมเป็ น 6 คน) เป็ นกรรมการ 8) หัวหน้างานกิจการนักเรี ยน เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และ 9) หัวหน้างานหอพักนักเรี ยน เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ รวมคณะกรรมการ
ทั้งสิ้น 14 คน โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา
เริ่ มตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา เกี่ยวกับ สภาพอาคารหอพักทั้ง 6 หลัง สภาพภูมิทศั น์บริ เวณ
หอพัก ระบบสาธารณู ปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวก ระบบการรั กษาความปลอดภัย ตลอดจน
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ “การจัดบริ การด้านหอพัก และความเป็ นอยู่ข องนักเรี ยน”
ในช่วงปี การศึกษาที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั (ปี การศึกษา 2558)
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ผลการศึก ษาสภาพปั จ จุบัน ปั ญหาของคณะกรรมการปรั บปรุ งและพัฒนาหอพัก นักเรี ยน
สรุ ปโดยรวมได้ดงั นี้
1. ด้านอาคารหอพัก พบว่า “หอพักนักเรี ยนประจา” ทั้ง 6 หลัง มีการดาเนิ นการปรับปรุ ง
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากห้วงเวลาผ่านพ้นไปตามลาดับทาให้สภาพส่วนประกอบต่าง ๆ
ของอาคารชารุ ดจาเป็ นต้องปรับปรุ ง และบางอย่างต้องจัดทาขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั นักเรี ยนที่พกั อาศัยอยู่ประจา ประกอบกับในสภาวะปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ICT) ที่ทนั สมัย เข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิตของนักเรี ยนเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจาซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ จะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ดังนั้นหอพัก
นักเรี ยนประจาควรได้มีการปรับปรุ งและพัฒนา ดังนี้
1.1 อาคารหอพักนักเรี ยนทั้ง 6 หลัง สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนา ได้แก่ (1) ซ่ อมแซมหลังคา
(2) แบ่งกั้นห้องนอนให้เป็ นสัดส่ วน (3) ติดตั้งมุง้ ลวดกันยุงและแมลง และ (4) ปรับปรุ งห้องน้ าและห้องส้วม

1.2 ภู มิทัศน์ ร อบหอพัก สิ่ งที่ ต ้องปรั บปรุ ง และพัฒ นา ได้แก่ (1) ถนนคอนกรี ต
(2) สวนย่อม และ (3) ศาลาพักผ่อน
1.3 ระบบสาธารณู ปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวก สิ่ งที่ ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนา
ได้แก่ (1) ระบบน้ าอุปโภคและบริ โภค (2) ระบบไฟฟ้าภายในหอพักและระบบไฟส่ องสว่างรอบ
หอพัก (3) ห้อง Study และ (4) ที่นงั่ พักผ่อน ที่อ่านหนังสื อ บริ เวณทากิจกรรม ที่พกั ผูป้ กครอง และ
บริ เวณใต้หอพัก
1.4 ระบบการรักษาความปลอดภัย สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนา ได้แก่ (1) จัดทากฎ
ระเบี ยบและแนวปฏิบตั ิ ในการอยู่หอพัก (2) ติด ตั้งอุปกรณ์ นิร ภัย ถังดับเพลิง และเซฟทีค ัต และ
(3) จัดระบบการสื่อสารและการประสานงาน กรณี เหตุฉุกเฉิน
2. ด้านความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา พบว่า โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์ ได้จดั ให้นกั เรี ยนทุกคนพักอาศัยอยูใ่ นหอพักนักเรี ยนประจาภายในโรงเรี ยน และจัดให้มีการ
พัฒนาความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ยนในช่ วงเวลาที่น อกเหนื อจากการเรี ยนการสอนปกติ โดยมีก ารจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจ กรรมส่ งเสริ มและพัฒนาวินัย คุณ ธรรมและจริ ยธรรม และกิจ กรรม
พัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย ให้กบั นักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องมาตามลาดับ โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลต่อ
คุณภาพชี วิตที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนัก เรี ย น แต่จ ากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ มีต่ อ
“การจัด บริ ก ารด้านหอพัก และความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา” ในช่วงเดือนมีน าคม 2559 พบว่า
นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดบริ การด้านหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( X =3.49,S.D.=1.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2 ด้าน ได้แก่ ลาดับที่ 1 ด้านสุ ขภาพอนามัย ( X =3.72,S.D.=1.01) และ ลาดับที่ 2 ด้านอาหารและ
โภชนาการ ( X =3.59,S.D.=1.06) และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ลาดับที่ 3 ด้านจิ ต ใจ
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( X =3.47,S.D.=1.19) ลาดับ ที่ 4 ด้านความปลอด ภัยในชี วิต และทรั พย์สิน ( X =3.42,S.D.= 1.21)
ลาดับที่ 5 ด้านการรับบริ การพื้น ฐาน ( X =3.41,S.D.=1.19) และ ลาดับที่ 6 ด้านที่ พกั อาศัย ( X =
3.39,S.D.=1.19)
จากผลการสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต
กิจ กรรมการส่ งเสริ มและพัฒ นาวินัย คุณ ธรรมและจริ ยธรรม และกิ จกรรมการพัฒนาสุ ขภาพจิ ต
สุ ข ภาพกาย ยังไม่ เกิ ด ประสิ ทธิ ผล ดังนั้น ควรได้มีก ารปรั บปรุ งและพัฒนาด้านความเป็ นอยู่ข อง
นักเรี ยนประจา ดังนี้
2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนา ได้แก่ (1) หลักสูตร
ทักษะชีวิตสาหรับนักเรี ยนประจา (2) แหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มทักษะชีวิต เช่น โรงซักรี ด ห้องคหกรรม
(3) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และ (4) ระบบการประเมินผลทักษะชีวิต
2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนาวินยั คุณธรรมและจริ ยธรรม สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง
และพัฒ นา ได้แก่ (1) ระบบโครงสร้างการบริ หารหอพัก ก าหนดผูร้ ับผิด ชอบและบทบาทหน้าที่
(2) ตารางการปฏิบตั ิประจาวัน และ (3) ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรม ในการอยู่ ร่วมกัน
เช่น การให้เกียรติและเอื้ออาทร ความเป็ นประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิ
2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนา ได้แก่
(1) ส่งเสริ มการออกกาลังกาย จัดลานกีฬา เครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง (2) ตรวจสุ ขภาพประจาปี
(3) จัดห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล และ (4) จัดระบบการประสานความร่ วมมือกับ
หน่วยงานด้านสุขภาพในการให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพ และอานวยความสะดวกในการรับการพยาบาล
จากข้อมูลดังกล่าว ผูป้ ระเมินในฐานะผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริ หารจัดการหอพักนักเรี ยนประจา เพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง เห็ น สมควรอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ งและพัฒ นา
“การจัดบริก ารด้ านหอพัก ให้ กับนั กเรี ยนประจา” ทั้งด้านอาคารหอพัก และด้านความเป็ นอยู่ข อง
นักเรี ยน โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านที่พกั อาศัย ด้านการรับบริ การพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านจิตใจ และด้านสุ ขภาพอนามัย จึงได้จดั ทา “โครงการ
พัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรียนประจา” ขึ้น โดยผูป้ ระเมินมีความเชื่อว่าการบริ หารที่ดี
ต้องรู ้จกั เลือกเทคนิควิธีและกระบวนการบริ หารที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งต้องใช้ท้ งั ศาสตร์
และศิลป์ โดยความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน จึงได้ประยุกต์ใช้ “วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA)” มาเป็ นบรรทัดฐานในการบริ หารโครงการ รวม 2 วงรอบ ๆ ละ 1 ปี ได้แก่ วงรอบ
ที่ 1 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 และ วงรอบที่ 2 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2560 ถึง
เดือนมีนาคม 2561 และประยุกต์ใช้ “รู ปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP–Model)” จากแนวคิด
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ของ Daniel L. Stufflebeam เป็ นกรอบในการประเมิน ได้แก่ การประเมิน ด้านสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ
(Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ
2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ
3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ
4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
4.1 ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ
4.2 ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
4.3 การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ

ขอบเขตของการประเมิน
1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ
1.1 ขอบเขตของเนื้ อหา คื อ เป็ นการประเมินก่ อนที่ จะลงมือด าเนิ น งานตามโครงการ
เพื่ อ ก าหนดหลัก การและเหตุ ผ ล รวมทั้ง เพื่ อ พิ จ ารณาความจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งจัด ท าโครงการ
การชี้ประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ
1.2 ขอบเขตของประชากร เนื่ องจากเป็ นการประเมิน ก่ อนที่ จ ะลงมือด าเนิ น งานตาม
โครงการ ผูท้ ี่จะทราบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สภาพความจาเป็ นในการ
ดาเนินโครงการ ความสอดคล้องของหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสม
ของเป้าหมาย วิธีดาเนินงาน และระยะเวลา และความเป็ นไปได้ของโครงการ ได้แก่ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2558 จานวน 72 คน
1.3 แหล่งข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา
2558 จานวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพความจาเป็ นในการดาเนิ นโครงการ ความสอดคล้องของ
หลัก การเหตุ ผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของเป้ าหมาย วิธีดาเนิ นงาน และ
ระยะเวลา และความเป็ นไปได้ของโครงการ
2. การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ
2.1 ขอบเขตของเนื้อหา คือ เป็ นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ
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ของทรั พยากรที่ใช้ในการด าเนิ น โครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการด าเนิ น งานตาม
โครงการ
2.2 ขอบเขตของประชากร เนื่องจากเป็ นการประเมินความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะลง
มือดาเนิ นงานตามโครงการ ผูท้ ี่จะทราบข้อมูลด้านปั จจัยนาเข้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การจัด
บุค ลากร งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี และปั จจัยสนับสนุ นอื่น ๆ ได้แก่ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2558 จานวน 72 คน
2.3 แหล่งข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา
2558 จานวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2.4 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเหมาะสมเกี่ยวกับ การจัดบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร
เทคโนโลยี และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ
3.1 ขอบเขตของเนื้อหา คือ เป็ นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่ องของการดาเนิ นโครงการ
เพื่อทาการแก้ไขและเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจสั่งการในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

3.2 ขอบเขตของประชากร เนื่ องจากเป็ นการประเมินระหว่างดาเนิ นงานตามโครงการ
ผูท้ ี่จะทราบข้อมูลด้านกระบวนการในการดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผน การเตรี ยมการ การดาเนิ น งาน การนิ เทศ ก ากับ ติ ด ตาม และการประเมิน ผล ได้แก่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 วงรอบที่ 1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2559 จานวน 73 คน
3.2.2 วงรอบที่ 2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560 จานวน 77 คน

3.3 แหล่งข้อมูล
1) วงรอบที่ 1 จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปี การศึกษา 2559 จานวน 61 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2) วงรอบที่ 2 จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปี การศึกษา 2560 จานวน 64 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3.4 ตัวแปรที่ศึ กษา คือ กระบวนการปฏิบตั ิ กิ จกรรมทุ กกิจ กรรมที่ปรากฏในโครงการ
ที่เกี่ยวกับ การวางแผน การเตรี ยมการ การดาเนินงาน การนิเทศ กากับ ติดตาม และการประเมินผล
4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ
4.1 ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ
4.1.1 ขอบเขตของเนื้อหา คือ เป็ นการศึกษาผลการดาเนิ นการพัฒนาหอพักและความ
เป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา ตามกิจกรรมพัฒนาทุกกิจกรรม ทั้งด้านการพัฒนาหอพักและด้านความ
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เป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา เพื่อเปรี ยบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นกิจกรรมกับวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
4.1.2 ขอบเขตของประชากร เนื่องจากเป็ นการประเมินเพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ ผูท้ ี่จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลสาเร็ จของการดาเนิ น
กิจกรรมเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ได้แก่ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา ดังนี้
1) วงรอบที่ 1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2559 จานวน
73 คน และคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
2) วงรอบที่ 2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560 จานวน
77 คน และคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
4.1.3 แหล่งข้อมูล
1) ข้อมูลเชิงปริ มาณ
(1) วงรอบที่ 1 จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ปี การศึกษา 2559 จานวน 61 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
(2) วงรอบที่ 2 จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560 จานวน 64 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของคณะกรรมการปรับปรุ ง
และพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
4.1.4 ตัว แปรที่ ศึก ษา ได้แก่ ผลการด าเนิ น งานตามกิ จ กรรมทุ ก กิจ กรรมที่ ปรากฏ
ในโครงการ เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม
4.2 ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
4.2.1 ขอบเขตของเนื้ อหา คือ เป็ นการประเมินผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่
ของนักเรี ยนประจา ที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที่ดีของนักเรี ยน ที่ เกี่ยวข้องกับ
(1) ด้านที่ พกั อาศัย (2) ด้านการรั บบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชี วิต และทรัพย์สิน
(4) ด้านอาหารและโภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุขภาพอนามัย
4.2.2 ขอบเขตของประชากร เนื่องจากเป็ นการประเมิน ผลการพัฒนาหอพักและความ
เป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที่ดีของนักเรี ยน ดังนั้น
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน และ
คณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา ดังนี้
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1) วงรอบที่ 1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2559 จานวน
73 คน นักเรี ยนปี การศึกษา 2559 จานวน 718 คน ผูป้ กครองนักเรี ยนปี การศึกษา 2559 จานวน 718 คน
และคณะ กรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
2) วงรอบที่ 2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560 จานวน
77 คน นักเรี ยนปี การศึกษา 2560 จานวน 720 คน ผูป้ กครองนักเรี ยนปี การศึกษา 2560 จานวน 720 คน
และคณะ กรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
4.2.3 แหล่งข้อมูล
1) ข้อมูลเชิงปริ มาณ
(1) วงรอบที่ 1 จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึก ษา ปี การศึก ษา 2559 จ านวน 61 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม อย่างง่ าย (Simple Random
Sampling) นักเรี ยน ปี การศึก ษา 2559 จานวน 251 คน และผูป้ กครองนัก เรี ยน ปี การศึกษา 2559
จานวน 251 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
(2) วงรอบที่ 2 จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึก ษา ปี การศึก ษา 2560 จ านวน 64 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม อย่างง่ าย (Simple Random
Sampling) นัก เรี ยนปี การศึกษา 2560 จานวน 251 คน และผูป้ กครองนัก เรี ยน ปี การศึกษา 2560
จานวน 251 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของคณะกรรมการปรับปรุ ง
และพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
4.2.4 ตัวแปรที่ ศึก ษา ได้แก่ คุณ ภาพชีวิตที่ บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที่ดีข องนัก เรี ยน
ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่พกั อาศัย (2) ด้านการรับบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (4) ด้านอาหารและโภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุขภาพอนามัย
4.3 การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ
4.3.1คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ข องนัก เรี ยน โรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2559
4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2559

12

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.นัก เรี ยนประจ า หมายถึง นัก เรี ยนโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย บุ รี รัมย์
ปี การศึกษา 2558 ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 ซึ่งทุกคนพักนอนและอาศัยอยู่ที่หอพัก
ที่โรงเรี ยนจัดให้เป็ นการประจาภายในบริ เวณโรงเรี ยน
2.หอพัก นัก เรี ยนประจ า หมายถึ ง สถานที่ ที่เ ป็ นที่ พกั นอนและที่ อ ยู่อาศัย ของนัก เรี ยน
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ซึ่งอยูภ่ ายบริ เวณในโรงเรี ยน จานวนทั้งสิ้น 6 หลัง
ประกอบด้วย หอพัก นอนชาย 2 หลัง ได้แก่ หอพักนอนศิลป์ นาคร และหอพักนอนพรเทวัญ และ
หอพักนอนหญิง 4 หลัง ได้แก่ หอพักนอนแก้วกัญญา หอพักนอนอุษาวดี หอพักนอนศรี กานดา และ
หอพักนอนขวัญนารา
3.ความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ยนประจ า หมายถึ ง วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิต ของนัก เรี ย นโรงเรี ยน
วิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย บุรี รัมย์ ในช่ วงเวลาที่ นักเรี ยนพักอาศัยอยู่ที่หอพัก นอนประจ า
ภายในบริ เวณโรงเรี ยน ภายใต้ กฎ ระเบียบและแนวปฏิบตั ิในการอยูห่ อพักที่โรงเรี ยนกาหนด
4. คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็ นอยู่ที่ดีของนักเรี ยนโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่พกั อาศัย (2) ด้านการรับบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (4) ด้านอาหารและโภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุ ขภาพ
อนามัย
5. คุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน หมายถึง สภาพความเป็ นอยู่ที่ดีของนักเรี ยน
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรี ยนทั้งด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
6.การพัฒ นาหอพัก และความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ยนประจ า หมายถึ ง การด าเนิ น งานตาม
“โครงการพัฒ นาหอพัก และความเป็ นอยู่ข องนั กเรี ย นประจ า เพื่อส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เอื้อต่ อ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์” มีกิจกรรมดาเนิ นการ
พัฒนารวม 2 ด้าน ได้แก่
6.1 ด้านการพัฒนาหอพัก ได้แก่ การปรับปรุ งซ่อมแซมหรื อพัฒนาอาคารหอพัก ตลอดจน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การปรับปรุ งอาคารหอพัก 6 หลัง (2) การปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ (3) การปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก และ (4) การปรับปรุ งระบบ
การรักษาความปลอดภัย
6.2 ด้านความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรี ยนหอพัก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต (2) กิจกรรมการส่ งเสริ มและ
พัฒนาวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และ (3) กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย
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ซึ่งผลการพัฒ นาหอพัก และความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ยนประจ า วัด ได้จ ากคุ ณ ภาพชี วิต
ที่ บ่ งบอกถึง ความเป็ นอยู่ที่ ดี ข องนัก เรี ย น โรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิ ทยาลัย บุ รี รั ม ย์
ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่พกั อาศัย (2) ด้านการรับบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (4) ด้านอาหารและโภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุขภาพอนามัย
7. วงจรการบริ หารงานคุณภาพ (PDCA) หมายถึง กระบวนการดาเนิ นงานเชิงระบบรู ปแบบ
หนึ่ ง หรื อวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) ซึ่ง PDCA มาจากคาว่า Plan (การวางแผน), Do (การปฏิบตั ิ
ตามแผน), Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุ งการดาเนิ นการอย่างเหมาะสม) ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนมีลกั ษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
7.1 การวางแผน (Plan : P) เป็ นการกาหนดกรอบงานที่ตอ้ งการแก้ปัญหา/ต้องการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่า ต้องนาข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์
แล้วกาหนดทางเลือกในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง การวางแผนจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
7.2 การปฏิบตั ิตามแผน (Do : D) เป็ นการลงมือปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตาม
ทางเลือกที่กาหนดไว้ในแผน ขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบตั ิดว้ ยว่าดาเนิ นไปใน
ทิศทางที่กาหนดไว้หรื อไม่
7.3 การตรวจสอบ (Check : C) เป็ นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
และพัฒ นา ซึ่ ง ท าให้ทราบว่ า การปฏิ บัติ บ รรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ และเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ห รื อ ไม่
โดยกาหนดความถี่ของการตรวจสอบตามความเหมาะสม
7.4 การปรับปรุ งการดาเนิ นการอย่างเหมาะสม (Act : A) เป็ นการพิจารณาผลการตรวจ
สอบ โดยนาผลการตรวจสอบมาพิจารณาดาเนินการเป็ น 2 กรณี คือ (1) ถ้ามีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี ให้
นากระบวนการปฏิบตั ิน้ นั มาจัดทาเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และ (2) ถ้าผลงานยังไม่บรรลุวตั ถุ
ประสงค์ ต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาว่าควรดาเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้บรรลุผลตามที่กาหนดไว้
8. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดที่มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างเป็ นระบบ เพื่อประเมิน ผลการด าเนิ น งานตามโครงการพัฒนาหอพัก และความเป็ นอยู่ข อง
นัก เรี ยนประจ า โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย บุรี รัมย์ โดยประยุกต์ใช้ รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP – Model) จากแนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam เป็ นกรอบในการประเมิน
ประกอบด้วยการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้
8.1การประเมิ น ด้า นสภาพแวดล้อ ม (Context.Evaluation) ของโครงการ หมายถึ ง
การประ เมินก่อนที่จะลงมือด าเนิ น งานตามโครงการ เพื่อกาหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อ
พิจ ารณาความจ าเป็ นที่ จ ะต้องจัด ทาโครงการ การชี้ ประเด็น ปั ญ หา ตลอดจนการพิจ ารณาความ
เหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ
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8.2 การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ หมายถึง การประเมิน
เพื่อพิจ ารณาความเหมาะสม ความเพียงพอของทรั พยากรที่ ใช้ในการด าเนิ น โครงการ ตลอดจน
เทคโนโลยีและแผนของการดาเนินงานตามโครงการ
8.3 การประเมิ น ด้า นกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ หมายถึ ง
การประเมิ น เพื่ อ หาข้อ บกพร่ องของการด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ท าการแก้ไ ข และเพื่ อ หาข้อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจสัง่ การในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
8.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ หมายถึงการประเมินเพื่อ
เปรี ยบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการกับเป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้
แต่ตน้ ประกอบด้วย (1) การประเมินผลการดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ
(2) การประเมิน ผลการพัฒ นาหอพัก และความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ย นประจ า และ (3) การศึก ษา
ผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ
9. ข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึกษา หมายถึง บุ ค ลากรของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2558, ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 ประกอบด้วย
(1) ข้าราชการครู (2) พนักงานราชการ (3) พนักงานวิทยาศาสตร์ และ (4) ครู ในโครงการ
10. ฝ่ ายบริ หาร หมายถึง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ทั้ง 4 ฝ่ าย
11. คณะกรรมการปรั บปรุ งและพัฒนาหอพัก นัก เรี ยนประจ า หมายถึง คณะกรรมการที่
โรงเรี ย นแต่ ง ตั้ง ขึ้ น มาเพื่ อด าเนิ น การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาหอพัก นัก เรี ยนประจ า ประกอบด้ว ย
(1) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เป็ นประธาน (2) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป เป็ นรอง
ประธาน (3) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ เป็ นกรรมการ (4) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ าย
บุคคลและอานวยการ เป็ นกรรมการ (5) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ เป็ น
กรรมการ (6) หัวหน้างานอาคารสถานที่ เป็ นกรรมการ (7) ครู หวั หน้าหอพักหลังละ 1 คน (รวมเป็ น 6
คน) เป็ นกรรมการ (8) หัวหน้างานกิจการนักเรี ยน เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และ (9) หัวหน้างาน
หอพักนักเรี ยน เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ รวม 14 คน

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นข้อสารสนเทศให้กบั ผูบ้ ริ หารและผูร้ ับผิดชอบโครงการ ในการตัดสิ นใจ ขยาย ยกเลิก
หรื อปรับปรุ ง การดาเนินงานตามโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ผลที่ได้จ ากการประเมิน โครงการทั้งระบบ เป็ นองค์ค วามรู ้ ที่สามารถไปใช้อา้ งอิงหรื อ
คิดค้นพัฒนางานใหม่ในด้านการบริ หารโครงการพัฒนาต่าง ๆ ด้านการจัดการศึกษา หรื อด้านอื่น ๆ
เพื่อให้ผลการดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพหรื อประสิทธิผล
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การจัดบริการหอพักนอนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุ รีรัมย์ ได้จดั ให้นักเรี ยนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่6 ทั้งนักเรี ยนชาย และนักเรี ยนหญิง พักอาศัยที่หอพักนอนประจา
ภายในบริ เวณโรงเรี ยน ในปี การศึกษา 2560 มีจานวนหอพักนอนรวมทั้งสิ้ น 6 หลัง เป็ นหอพักนอน
สาหรับนักเรี ยนชาย จานวน 2 หลัง ได้แก่ หอพักนอน “ศิลป์ นาคร” และ หอพักนอน “พรเทวัญ” และ
เป็ นหอพัก นอนสาหรับนัก เรี ยนหญิ ง จ านวน 4 หลัง ได้แก่ หอพักนอน “แก้วกัญญา” หอพักนอน
“อุษาวดี” หอพักนอน “ศรี กานดา” และ หอพักนอน “ขวัญนารา” โดยโรงเรี ยนได้จดั ให้นกั เรี ยนได้เข้า
พักอาศัย ดังนี้
1. หอพักนอน “ศิลป์ นาคร”
เป็ นอาคาร 4 ชั้น มีหอ้ งนอนจานวน 18 ห้องนอน จัดให้นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2,
4 และ 6 จานวน 110 คน เข้าพักอาศัย มีครู ผดู ้ ูแลนักเรี ยน จานวน 2 คน และแม่บา้ นประจาหอพัก
1 คน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็ นห้อง Study ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การสวดมนต์ไหว้พระ ประชุม
หอ อ่านหนังสื อ หรื อทาการบ้าน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ Wifi โต๊ะเก้าอี้ ทีวี พัด ลม
เครื่ องปรับอากาศ เตารี ด เครื่ องซักผ้า ห้องน้ า และห้องอาน้ า
ชั้นที่ 2 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
ชั้นที่ 4 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
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2. หอพักนอน “พรเทวา”
เป็ นอาคาร 4 ชั้น มีหอ้ งนอนจานวน 18 ห้องนอน จัดให้นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1,
3 และ 5 จานวน 110 คน เข้าพักอาศัย มีครู ผดู ้ ูแลนักเรี ยน จานวน 3 คน และแม่บา้ นประจาหอพัก
1 คน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็ นห้อง Study ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การสวดมนต์ไหว้พระ ประชุม
หอ อ่านหนังสื อ หรื อทาการบ้าน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ Wifi โต๊ะเก้าอี้ ทีวี พัด ลม
เครื่ องปรับอากาศ เตารี ด เครื่ องซักผ้า ห้องน้ า และห้องอาน้ า
ชั้นที่ 2 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 9 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 9 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 9 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 9 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
ชั้นที่ 4 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 9 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 9 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
3. หอพักนอน “แก้วกัญญา”
เป็ นอาคาร 3 ชั้น มีหอ้ งนอนจานวน 12 ห้องนอน จัดให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
และ 3 จานวน 128 คน เข้าพักอาศัย มีค รู ผูด้ ู แลนัก เรี ยน จ านวน 2 คน และแม่บา้ นประจ าหอพัก
1 คน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็ นห้อง Study ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การสวดมนต์ไหว้พระ ประชุม
หอ อ่านหนังสื อ หรื อทาการบ้าน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ Wifi โต๊ะเก้าอี้ ทีวี พัด ลม
เครื่ องปรับอากาศ เตารี ด เครื่ องซักผ้า ห้องน้ า และห้องอาน้ า
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ชั้นที่ 2 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 17 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 15 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 9 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 9 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 4 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 4 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 15 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 15 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 9 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 9 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 4 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 4 ห้อง
4. หอพักนอน “อุษาวดี”
เป็ นอาคาร 4 ชั้น มีหอ้ งนอนจานวน 18 ห้องนอน จัดให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2, และ 5 จานวน 161 คน เข้าพักอาศัย มีครู ผดู ้ ูแลนักเรี ยน จานวน 3 คน และแม่บา้ นประจาหอพัก
1 คน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็ นห้อง Study ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การสวดมนต์ไหว้พระ ประชุม
หอ อ่านหนังสื อ หรื อทาการบ้าน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ Wifi โต๊ะเก้าอี้ ทีวี พัด ลม
เครื่ องปรับอากาศ เตารี ด เครื่ องซักผ้า ห้องน้ า และห้องอาน้ า
ชั้นที่ 2 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 6 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 6 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 6 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 6 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
ชั้นที่ 4 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 6 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 6 ตัว
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„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
5. หอพักนอน “ศรีกานดา”
เป็ นอาคาร 4 ชั้น มีหอ้ งนอนจานวน 18 ห้องนอน จัดให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 103 คน เข้าพักอาศัย มีครู ผดู ้ ูแลนักเรี ยน จานวน 2 คน และแม่บา้ นประจาหอพัก 1 คน โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็ นห้อง Study ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสวดมนต์ไหว้พระ ประชุม
หอ อ่านหนังสื อ หรื อทาการบ้าน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ Wifi โต๊ ะเก้าอี้ ทีวี พัด ลม
เครื่ องปรับอากาศ เตารี ด เครื่ องซักผ้า ห้องน้ า และห้องอาน้ า
ชั้นที่ 2 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 7 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 7 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 7 ตัว และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 7 ตัว
„ ห้ องนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ ฝั่งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
ชั้นที่ 4 เป็ นห้องนอน ฝั่งทิ ศตะวันออกมี 3 ห้องนอน และฝั่ งทิศตะวันตกมี 3 ห้องนอน
และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ พัดลม ฝั่ งทิศตะวันออก จานวน 8 ตัว และฝั่ งทิศตะวันตก จานวน 8 ตัว
„ ห้ องน้า ฝั่ งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่ งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง
„ ห้ องอาบน้า ฝั่ งทิศตะวันออก จานวน 8 ห้อง และฝั่ งทิศตะวันตก จานวน 8 ห้อง

6. หอพักนอน “ขวัญนารา”
เป็ นอาคาร 3 ชั้น มีห้อ งนอนจานวน 20 ห้อ งนอน จัดให้นักเรี ยนหญิ งชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4
จานวน 107 คน เข้า พักอาศัย มี ครู ผู ้ดูแ ลนักเรี ยน จานวน 2 คน และแม่บ้า นประจาหอพัก 1 คน โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็ นห้อง Study ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเกี่ ยวกับ การสวดมนต์ไหว้พระ ประชุ มหอ
อ่ า นหนั ง สื อ หรื อท าการบ้ า น และมี สิ่ งอ านวยความสะดวก ได้ แ ก่ Wifi โต๊ ะ เก้ า อี้ ที วี พัด ลม
เครื่ องปรับอากาศ เตารี ด เครื่ องซักผ้า ห้องน้ า และห้องอาน้ า
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ชั้นที่ 2 เป็ นห้องนอน จานวน 10 ห้องนอน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ ห้ องนา้ จานวน 20 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ จานวน 10 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็ นห้องนอน จานวน 10 ห้องนอน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
„ ห้ องนา้ จานวน 20 ห้อง
„ ห้ องอาบนา้ จานวน 10 ห้อง
สรุ ปได้ว่า หอพักนอนนัก เรี ยนประจาโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย บุ รีรัมย์
มีจานวนทั้งสิ้น 6 หลัง เป็ นหอพักนอนนักเรี ยนชาย 2 หลัง (นักเรี ยน จานวน 220 คน) และหอพักนอน
นักเรี ยนหญิง 4 หลัง (นักเรี ยน จานวน 499 คน) รวมจานวนนักเรี ยนปี การศึกษา 2560 จานวน 719 คน

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เสาวภา ไชยโชติ ช่ว ง (2550) ได้ศึก ษาคุ ณ ภาพชี วิต ของนัก ศึก ษาบริ เวณที่ พ ัก อาศัยรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักศึกษาจานวน 104
คน ซึ่ งสุ่ มแบบบังเอิญพบประชาชนจ านวน 242 คน ซึ่ งสุ่ มแบบเป็ นระบบ บุ คลลากรขององค์ก ร
ประชาชนจานวน 16 คน ซึ่งสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61.54 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 47.12 รองลงมา 5,001 - 8000
บาท ร้อยละ 40.38 สถานะทางการเงินตอบเพียงพอ ร้อยละ 66.35 ลักษณะที่พกั อาศัยเป็ นอภาร์ตเม้นต์/
แมนชัน่ /คอนโด ร้อยละ 47.12 พักบ้านเช่า/ห้องเช่า ร้อยละ 39.42 พักอาศัยอยู่กบั เพื่อนร้อยละ 59.62
พักด้วยกัน 2 คนมากที่สุด ร้อยละ 44.23 ค่าที่พกั อาศัยต่อเดือนราคา 2,501 - 3,500 บาท มีระดับพึง
พอใจในระดับมาก เกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยูส่ ิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งในและนอกหอพักด้านบริ การ
และสาธารณูปโภค มีระดับพึงพอใจระดับน้อย ดานการร่ วมกิจกรรมในชุมชน การร่ วมแสดงความ
คิดเห็น ปัญหาจากการอพยพเข้ามาอาศัยในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยของนักศึกษา พบว่า ปัญหาการดื่ม
สุรา เป็ นปั ญหามากที่สุด รองมาคือ ชูส้ าม ปัญหาทะเลาะวิวาท และปัญหาขยะ
กาญจนา ปิ นตาค า (2551) ได้ทาการศึก ษาคุณ ภาพชี วิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ที่อาศัยอยู่ในหอพักเอกชน กลุ่มตัวอย่างจานวน 373 คน เป็ นเพศชายจานวน 203 คน เพศ
หญิงจานวน 170 คน ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน คือ คุณภาพชีวิตทางกาย คุณภาพชีวิตทางใจ คุณภาพ
ชีวิตทางสังคม และคุณภาพชีวิตทางสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่อาศัยอยู่ในหอพักเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตสู ง สุ ดคือ คุณภาพชีวิตทางสิ่ งแวดล้อม รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตทาง
สังคม และคุณภาพชีวิตทางใจ ระดับคุณภาพชีวิตต่าสุดคือ คุณภาพชีวิตทางกาย เมื่อเปรี ยบเทียบความ
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แตกต่างระดับคุณภาพชีวิตระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตทางกายและคุณภาพ
ชีวิตทางสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคุณภาพชีวิตทางใจ
และคุณภาพชีวิตทางสังคมไม่มีความแตกต่างกัน
สุชิน บัวงาม (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวิตของนักศึ กษาสถาบันการพลศึกษา โดย
กลุ่มตัว อย่างเป็ นนัก ศึก ษาสถาบัน การพลศึกษา 17 วิทยาเขต ปี การศึกษา 2551 จ านวน 382 คน
ผลการวิจ ัยพบว่า คุ ณภาพชีวิต โดยรวมของนัก ศึก ษาสถาบัน การพลศึก ษา อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.67 นักศึกษามีคุณภาพชีวิตด้านร่ างกายในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.52 นักศึกษามีคุณภาพ
ชีวิต ด้านจิต ในในระดับดี/สู ง ค่าเฉลี่ย 3.72 นักศึก ษามีคุณ ภาพชีวิตด้านสัมพัน ธภาพทางสังคมใน
ระดับดี/สู ง ค่าเฉลี่ย 3.80 นักศึกษามีคุ ณภาพชีวิต ด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.63
นักศึกษาชายและหญิงมีคุณภาพชีวติ โดยรวม และเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ศึกษาในคณะ
ต่างกัน มีคุณ ภาพชีวิตโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน นักศึก ษาที่อยู่ในภาคที่ต้ งั วิทยาเขต
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและเป็ นรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาในวิทยาเขตภาพเหนื ออยู่ในระดับดี/สู งกว่านักศึกษาในวิทยาเขต
ภาคกลาง และภาคใต้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทนงศักดิ์ วันชัย (2552) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลตะวัน ออก วิท ยาเขตบางพระ จ านวน 337 คน ผลการวิจ ัย พบว่ า นัก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับดี 1 ด้าน คือ ด้านอัตมโนทัศน์ ส่ วนด้านความพึงพอใจในชีวิต
ด้า นสัง คมเศรษฐกิ จ ด้ า นสุ ข ภาพและการท างานของร่ างกายอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ส่ ว นการ
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของนัก ศึกษาที่ปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันเพศชายกับเพศหญิง และตาม
สถานที่ พกั พบว่า แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในด้านสังคมและเศรษฐกิ จ
ส่ วนชั้นปี แตกต่างกัน ด้านสุ ขภาพและการทางานของร่ างกาย และด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุขศรี สงวนสัตย์ (2552) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุ รี โดยกลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ ได้แก่ นัก ศึก ษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
ภาคปกติ ชั้นปี ที่ 1 - 4 จานวน 391 คน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาหาร
และโภชนาการ ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านสุขอนามัย ด้านการรับบริ การพื้นฐาน และด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อยูใ่ นระดับปานกลาง ทุกด้าน ส่วนการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มี
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ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า ชั้นปี ที่กาลังศึกษาและระดับผลการศึกษา เป็ นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของนักศึ กษา ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได้แก่
เพศของนัก ศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด ที่พกั อาศัย ส่ งผลต่อระดับคุณภาพชี วิตของนัก ศึกษา และ
นักศึกษามีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ในด้านอาหารและโภชนาการมากที่สุด
โดยเฉพาะเรื่ องอาหารและสภาพแวดล้อมในโรงอาหาร ควรสะอาดและถูก สุ ข ลัก ษณะมากกว่า
ปัจจุบนั รองลงมาคือ ด้านที่อยูอ่ าศัย นักศึกษาต้องการให้ค่าหอพักในมหาวิทยาลัยถูกลง ด้านสุ ขภาพ
อนามัย นัก ศึกษาต้องการให้มีการตรวจร่ างกายประจ าปี ด้านการได้รั บบริ ก ารพื้นฐาน นักศึก ษา
ต้องการให้มีพ้นื ที่พกั ผ่อนในช่วงเวลาพักให้มากขึ้น เพิ่มต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่ มรื่ น และด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักศึกษาต้องการให้เพิ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยและจัดตามจุด
ต่าง ๆ ให้ทวั่ ถึง
แฮดแดด (Haddad, 1986 : p. 2025-A ; อ้างถึงใน สุ ขศรี สงวนสัตย์, 2552) ได้ทาการศึกษา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในวิทยาลัยจอร์แดน โดยศึกษาถึงการรับรู ้เกี่ยวกับปัจจัย 16 ประการ ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตกลุ่มตัวอย่าง 300 คน พบว่าปัจจัยทั้ง 16 ประการกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กนั ใน
ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต โดยนักศึกษาที่มีการรับรู ้ว่าตัวเองมีความพึงพอใจในเรื่ องสุ ขภาพ
รายได้สมั พันธภาพในหมู่เพื่อน และสภาพชีวิตในครอบครัวของตน จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่า
นัก ศึก ษาที่ ร ายงานตนเองว่ามีค วามพึงพอใจในเรื่ องเหล่านั้น น้อยกว่า และความพึงพอใจในชี วิต
ครอบครั ว ของตนนั้น จะเป็ นตัว พยากรณ์ ที่มีค่าสู งสุ ด ในการพยากรณ์ค วามพึงพอใจในชี วิต ของ
นักศึกษาถึงร้อยละ 50 และนักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในชีวิตแตกต่างกัน นักศึกษาที่มี
เพศต่างกันมีความพึงพอใจในชีวิตต่างกัน
กฤตธัช อัน ชื่น (2557) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึก ษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ รนารี โดยกลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ ได้แก่ นัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี การศึกษา 2555 ชั้นปี ที่ 1 - 4 จานวน 407 คน ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 3.45) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าระดับคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ลาดับที่ 1 “ด้านการเรี ยน” โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย 3.70) ลาดับที่ 2 “ด้านความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและสังคม” โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย 3.63) ลาดับที่ 3 “ด้านจิ ตใจ” โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย 3.57) ลาดับที่ 4 “ด้านบริ การพื้นฐาน” โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48)
ลาดับที่ 5 “ด้านที่พกั อาศัย” โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) ลาดับที่ 6 “ด้านอาหารและ
โภชนาการ” โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) ลาดับที่ 7 “ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พย์สิน ” โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.37) และลาดับที่ 8 “ด้านสุ ข ภาพอนามัย ”
โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25)
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กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ
Plan : P1

การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกีย่ วกับการจัดบริการด้ านหอพัก
และความเป็ นอยู่ของนักเรียนประจา ปี การศึกษา 2558

Plan : P2

โครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรียนประจา
ปี การศึกษา 2559 - 2560
องค์ประกอบในการพัฒนา

Check : C1

ด้ านหอพัก

ด้ านความเป็ นอยู่

„ การปรับปรุงอาคารหอพัก
„ การปรับปรุงภูมทิ ศั น์
„ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอานวยความสะดวก
„ การปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย

„ การพัฒนาทักษะชีวติ
„ การส่ งเสริมและพัฒนา
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
„ การพัฒนาสุ ขภาพจิต
สุ ขภาพกาย

การประเมินก่อนดาเนินโครงการ
ด้ านสภาพแวดล้อม (Context : C)

Do : D

ด้ านปัจจัยนาเข้ า (Input : I)

ดาเนินการพัฒนา

Check : C2

การประเมินด้ านกระบวนการ (Process : P)

Check : C3

การประเมินด้ านผลผลิต (Product : P)

Act : A

สรุปผลการประเมินโครงการ
และดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสมในวงรอบต่อไป
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วิธีดาเนินการ
การประเมินโครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ผูป้ ระเมิน
ประยุกต์ใช้ “วงจรการบริ หารงานคุณภาพ (PDCA)” มาเป็ นบรรทัดฐานในการดาเนิ น การพัฒนางาน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวม 2 วงรอบ ๆ ละ 1 ปี โดยวงรอบที่ 1 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559
จนถึงเดือน มีนาคม 2560 และ วงรอบที่ 2 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 จนถึงเดือน มีนาคม 2561 และ
ประยุกต์ใช้ “รู ปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP – Model)” เป็ นกรอบในการประเมิน โดยแต่ละ
วงรอบมีวิธีดาเนินการ 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิธีดาเนินการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรียนประจา
1. ด้านการวางแผน (Plan : P)
2. ด้านการปฏิบตั ิตามแผน (Do : D)
3. ด้านการตรวจสอบ (Check :C)
4. ด้านการปรับปรุ งการดาเนินการอย่างเหมาะสม (Act : A)
ตอนที่ 2 วิธีดาเนินการประเมินโครงการ
1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ
2. การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ
4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ

วิธีดาเนินการตามวงรอบที่ 1
การพัฒนาหอพัก และความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ วงรอบที่ 1 ผูป้ ระเมินได้เริ่ มดาเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน 2559 จนถึง เดือนมีนาคม
2560 จากแนวทางในการดาเนิ นงานตามโครงการและแนวทางในการประเมินโครงการดังที่กล่าว
มาแล้ว ผูป้ ระเมินขอนาเสนอให้เห็นวิธีดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบในการประเมินตาม
วงรอบที่ 1 ดังภาพประกอบ
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การวางแผน (P)

การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับหอพักและความเป็ นอยู่
„ ด้านอาคารหอพักนักเรี ยนประจา
„ ด้านความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
(คณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา)
จัดทา “โครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรียนประจา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์”
(คณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา)

ตรวจสอบ (C1)

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (ก่อนดาเนินโครงการ)
„ การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
„ การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation)
(ผูป้ ระเมิน)

การปฏิบัติ (D)

ดาเนินงานตามกิจกรรมต่ าง ๆ ของโครงการ
(ผูป้ ระเมินและผูร้ ับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตามโครงการ)

ตรวจสอบ (C2)

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (ระหว่างดาเนินโครงการ)
„ การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
(ผูป้ ระเมิน)

ตรวจสอบ (C3)

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (หลังดาเนินโครงการ)
„ การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
(ผูป้ ระเมิน)

ปรับให้ เหมาะสม (A)

การปรับปรุงและพัฒนา
„ การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการทั้งระบบ
„ นาข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาในวงรอบที่ 2
(ผูป้ ระเมิน)
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ตอนที่ 1 วิธีดาเนินการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรียนประจา ตามวงจรคุณภาพ
PDCA
1. ด้ านการวางแผน (Plan : P)
จัด ท าโครงการพัฒ นาหอพัก และความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ยนประจ า โดยใช้ชื่ อ ว่ า
“โครงการพัฒ นาหอพัก และความเป็ นอยู่ข องนักเรี ยนประจา เพื่ อ ส่ ง ผลต่ อคุณภาพชี วิตที่เ อื้อ ต่ อ
การเรีย นรู้ ข องนักเรี ยน โรงเรีย นวิท ยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ” โดยเริ่ มดาเนิ น การ
พัฒนาในวงรอบที่ 1 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 จนถึงเดือน มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 1 ปี
2. ด้ านการปฏิบัตติ ามแผน (Do : D)
2.1 ด้านการพัฒนาหอพัก
2.1.1 การปรับปรุ งอาคารหอพัก 6 หลัง มี 4 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ซ่อมแซมหลังคา
- แบ่งกั้นห้องนอนให้เป็ นสัดส่วน
- ติดตั้งมุง้ ลวดกันยุงและแมลง
- ปรับปรุ งห้องน้ าห้องส้วม
„ วัตถุ ประสงค์ เพื่อซ่อมแซมหลังคาหอพัก แบ่งกั้นห้องนอนให้เป็ นสัด ส่ ว น
ติดตั้งมุง้ ลวดกันยุงและแมลง และปรับปรุ งห้องน้ าห้องส้วม
„ เป้ าหมาย หลังคาหอพักได้รับการซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดี ห้องนอนถูกแบ่ง
กันเป็ นสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน มีมุง้ ลวดกันยุงและแมลง และห้องน้ าห้องส้วมได้รับ
การปรับปรุ ง
2.1.2 การปรับปรุ งภูมิทศั น์ มี 2 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์รอบหอพัก สวนหย่อม และศาลาพักผ่อน
- สร้างถนนคอนกรี ต
„ วัตถุ ป ระสงค์ เพื่อ ปรั บปรุ งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมบริ เวณรอบ ๆ
หอพักทั้ง 6 หลัง ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสวยงาม ละสร้างถนนคอนกรี ตบริ เวณหอพัก
„ เป้ า หมาย ภู มิ ทัศ น์ ร อบหอพัก สวนหย่อ ม และศาลาพัก ร้ อ น ได้รั บ การ
ปรับปรุ งให้สวยงาม และมีถนนคอนกรี ตรอบบริ เวณหอพัก
2.1.3 การปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก มี 4 กิจกรรม
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„ กิจกรรมพัฒนา
- ปรับปรุ งระบบน้ าอุปโภค และบริ โภค
- ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าภายในหอพัก และระบบไฟส่องสว่างรอบหอพัก
- ปรับปรุ งห้อง Study
- ปรับปรุ งที่นั่งพักผ่อน ที่อ่านหนังสื อ บริ เวณทากิจกรรม ที่พกั ผูป้ กครอง
และบริ เวณใต้หอพัก
„ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุ งระบบน้ าอุปโภค บริ โภค ระบบไฟฟ้าภายในหอพัก
ระบบไฟส่องสว่าง ห้อง Study บริ เวณที่นงั่ พักผ่อน ที่อ่านหนังสือ บริ เวณทากิจกรรม ที่พกั ผูป้ กครอง
และบริ เวณใต้หอพัก
„ เป้ าหมาย ระบบน้ าอุปโภค บริ โภค ระบบไฟฟ้าภายในหอพัก ระบบไฟส่ อง
สว่าง ห้อง Study บริ เวณที่นงั่ พักผ่อน ที่อ่านหนังสื อ บริ เวณทากิจกรรม ที่พกั ผูป้ กครอง และบริ เวณ
ใต้หอพัก ได้รับการปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
2.1.4 การปรับปรุ งระบบการรักษาความปลอดภัย มี 3 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- จัดทากฎระเบียบ และแนวปฏิบตั ิในการอยูห่ อพัก
- ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย ถังดับเพลิง และเซฟทีคตั
- จัดระบบการสื่อสาร และการประสานงาน กรณี เหตุฉุกเฉิน
„ วัตถุประสงค์ เพื่อ จัดทากฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิในการอยูห่ อพัก ติดตั้งอุปกรณ์
นิรภัย ถังดับเพลิง เซฟทีคตั และจัดระบบการสื่อสาร และการประสานงาน กรณี เหตุฉุกเฉิน
„ เป้ าหมาย มีกฎระเบียบที่ชดั เจนในการอยูห่ อพัก มีอุปกรณ์นิรภัยครบทุกชนิ ด
และมีการจัดระบบการสื่อสารหรื อประสานงา กรณี เหตุฉุกเฉินที่เป็ นมาตรฐานสากล
2.2 ด้านความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
2.2.1 การพัฒนาทักษะชีวติ มี 4 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- จัดทาหลักสูตรทักษะชีวิตสาหรับนักเรี ยนประจา
- จัดแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มทักษะชีวิต อาทิ โรงซักรี ด ห้องคหกรรม
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
- จัดระบบการประเมินผลทักษะชีวิต

27

„ วัตถุ ป ระสงค์ เพื่อจัด ทาหลัก สู ต รทัก ษะชี วิต เป็ นแนวปฏิบตั ิ ในการพัฒนา
นักเรี ยนหอพัก จัดแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มทักษะชีวิตให้นกั เรี ยนหอพัก จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
และจัดระบบการประเมินผลการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรี ยนหอพัก ให้มีประสิทธิภาพ
„ เป้ าหมาย มีจดั ทาหลักสูตรทักษะชีวิต มีการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต มีแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มทักษะชีวิต มีจดั ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน และมีระบบการประเมินผล
การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรี ยนหอพัก ที่มีประสิทธิภาพ
2.2.2 การส่งเสริ มและพัฒนา วินยั คุณธรรมและจริ ยธรรม มี 3 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- จัดระบบโครงสร้างการบริ หารหอพัก
- จัดทาตารางการปฏิบตั ิประจาวัน
- ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรม ในการอยูร่ ่ วมกัน อาทิ การให้
เกียรติและเอื้ออาทร ความเป็ นประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิ
„ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบโครงสร้างการบริ หารหอพัก กาหนดตารางการ
ปฏิบัติกิจ กรรมประจ าวัน ของนัก เรี ยนหอพัก และจัด กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและ
วัฒนธรรม ในการอยูร่ ่ วมกันของนักเรี ยนหอพัก
„ เป้ าหมาย หอพักนักเรียนประจามีระบบโครงสร้างการบริ หารหอพักที่ชดั เจน
มีตารางการปฏิบตั ิ กิจ กรรมประจาวันของนักเรี ยน และมีการจัดกิจ กรรมสาหรับปลูก ฝังคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และวัฒนธรรม ในการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีคุณภาพ
2.2.3 การพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย มี 4 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ส่งเสริ มการออกกาลังกาย จัดลานกีฬา เครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง
- ตรวจสุขภาพประจาปี
- จัดห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล
- จัดระบบการประสานงานความร่ วมมือกับหน่ วยงานด้านสุ ขภาพ ในการ
ให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพ และอานวยความสะดวกในการรับการพยาบาล
„ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้นักเรี ยนหอพักได้ออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อจัดให้มีหอ้ งพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล ประจาที่หอพัก และเพื่อ
จัดระบบการประสานงานความร่ วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ
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„ เป้ าหมาย มีอุปกรณ์สาหรับออกกาลังกายให้นักเรี ยนหอพัก มีห้องพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล ที่มีความพร้อมประจาที่หอพัก และมีการจัดระบบการประสานงาน
ความร่ วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ อย่างเป็ นระบบ
3. ด้ านการตรวจสอบ (Check : C)
การตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน
ประจา เพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ผูป้ ระเมินได้ประยุกต์ใช้ CIPP – Model จากแนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam
เป็ นแนวทางในการประเมิน มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context
Evaluation) ของโครงการ (2) การประเมิน ด้านปั จ จัย น าเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ
(3) การประเมินด้านกระบวนการ(Process Evaluation) ของโครงการ และ (4)การประเมินด้านผลผลิต
(Product Evaluation) ของโครงการ
4. ด้ านการปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม (Act : A)
จากการดาเนิ นการในขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) พบว่า มีประเด็นที่จะต้อง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดทาขึ้นใหม่ท้ งั “ด้านการพัฒนาหอพัก ” และ “ด้านความเป็ นอยู่ของ
นักเรี ยนประจา” รวมทั้งสิ้น 26 กิจกรรม ดังนี้
4.1 ด้านการพัฒนาหอพัก มีสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนาเพิ่มเติม รวม 10 กิจกรรม
ได้แก่ (1)การทาสีอาคารหอพัก (2)ตาข่ายกันนกพิราบ (3)ระบบดูแลรักษาความสะอาด (4)แหล่งบาบัด
น้ าเสีย (5) ระบบสัญญาณ Internet (6) เครื่ องฉายภาพนิ่ง (7)จอโปรเจคเตอร์ (8)เครื่ องขยายเสียงพร้อม
ลาโพง (9) กล้องวงจรปิ ด และ (10) ระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย
4.2 ด้านความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา ควรดาเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 11 กิจกรรม
ตามวงรอบที่ 1 อย่า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป และมี สิ่ ง ที่ ต ้อ งด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม อี ก 5 กิ จ กรรม ได้แ ก่
(1) การ Home Room และกิจกรรมทางศาสนา (2) คลินิกวิชาการ (3) ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง
(4) ระบบแนะแนวและจิตวิทยา และ (5) ระบบโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสิ้น 16 กิจกรรม
ผูป้ ระเมินจึ งเสนอให้ “คณะกรรมการปรั บปรุ งและพัฒนาหอพัก นัก เรี ยนประจ า”
ทั้ง 14 คน รับทราบเพื่อนาไปวางแผนในการปรับปรุ งและพัฒนาในวงรอบที่ 2 ต่อไป
ตอนที่ 2 วิธีดาเนินการประเมินโครงการตาม CIPP – Model
1. การประเมินด้ านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ
1.1 ขอบเขตเนื้ อหาในการประเมิน ได้แก่ สภาพความจาเป็ นในการดาเนิ นโครงการ
ความสอดคล้องของหลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของเป้ าหมาย วิธี
ดาเนินงาน และระยะเวลา และความเป็ นไปได้ของโครงการ
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1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2558
จานวน 72 คน
1.2.2 กลุ่มตัว อย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ปี การศึกษา
2558 จานวน 60 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น
ดาเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิ ดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับความคิดเห็น
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.4.1 ให้ข ้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา ที่ เป็ นกลุ่มตัว อย่างตอบแบบ
สอบถามเพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ
1.4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การประเมินด้ านปัจจัยนาเข้ า (Input Evaluation) ของโครงการ
2.1 ขอบเขตเนื้ อหาในการประเมิน ได้แก่ ความเหมาะสมเกี่ยวกับ การจัดบุคลากร
งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.2.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2558
จานวน 72 คน
2.2.2 กลุ่มตัว อย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ปี การศึกษา
2558 จานวน 60 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น
ดาเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิ ดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับความคิดเห็น
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.4.1 ให้ข ้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่เป็ นกลุ่มตัว อย่างตอบแบบ
สอบถามเพื่อประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ
2.4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การประเมินด้ านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ
3.1 ขอบเขตเนื้ อหาในการประเมิน ได้แก่ กระบวนการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกกิจกรรมที่
ปรากฏในโครงการ ได้แก่ การวางแผน การเตรี ยมการ การดาเนิ นงาน การนิ เทศ กากับ ติดตาม และ
การประเมินผล
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2559
จานวน 73 คน
3.2.2 กลุ่มตัว อย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ปี การศึกษา
2559 จานวน 61 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น
ดาเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิ ดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับความคิดเห็น
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4.1 ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบ สอบ
ถามเพื่อประเมินกระบวนการในการดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
3.4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การประเมินด้ านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ
4.1 ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ
4.1.1 ขอบเขตเนื้ อหาในการประเมิน ได้แก่ การศึกษาผลการดาเนิ นการพัฒ นา
หอพัก และความเป็ นอยู่นัก เรี ยนประจ า โรงเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลัย บุ รี รั ม ย์
ตามกิจกรรม รวม 24 กิจกรรม ที่ปรากฏในโครงการ ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหอพัก
และด้านความเป็ นอยู่ข องนักเรี ย นประจ า เพื่อเปรี ย บเทีย บผลที่เกิด ขึ้น จากการด าเนิ นกิ จกรรมกับ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
4.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2559
จานวน 73 คน และคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง แยกตามลักษณะข้อมูล ประกอบด้วย
(1) ข้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณ ได้แ ก่ ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ปี การศึกษา 2559 จานวน 61 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นดาเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เจาะจงเลือก (Purposive Selection) “คณะกรรมการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา” จานวน 14 คน
4.1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
4.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1) ข้อมูลเชิงปริ มาณ
(1) ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบ
สอบถามเพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(1) บัน ทึก ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของคณะ
กรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา โดยผูป้ ระเมินเป็ นผูด้ าเนินการสนทนา
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis)
4.2 ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
4.2.1 ขอบเขตเนื้ อหาในการประเมิน ได้แก่ การศึกษาผลการดาเนิ นการพัฒ นา
หอพักและความเป็ นอยูน่ กั เรี ยนประจา โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดีของนักเรี ยน ที่ เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่พกั อาศัย (2) ด้านการ
รับบริ ก ารพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชี วิต และทรัพย์สิน (4) ด้านอาหารและโภชนาการ
(5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุขภาพอนามัย
4.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2559
จานวน 73 คน นักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2559 จานวน
718 คน ผูป้ กครองนัก เรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรี รัมย์ ปี การศึกษา 2559
จานวน 718 คน และคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง แยกตามลักษณะข้อมูล ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่
(1.1) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2559จานวน
61 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นดาเนิ น การสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(1.2) นัก เรี ยนปี การศึก ษา 2559 จ านวน 251 คน ได้มาโดยใช้ตาราง
Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นดาเนิ นการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(1.3) ผูป้ กครองนักเรี ยน ปี การศึกษา 2559 จานวน 251 คน ได้มาโดยใช้
ตาราง Krejcie & Morgan ก าหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่าง จากนั้น ด าเนิ น การสุ่ มแบบแบ่ งชั้น
(Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
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(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เจาะจงเลือก (Purposive Selection) “คณะกรรมการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา” จานวน 14 คน
4.2.3 เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมิน ได้แก่ (1) แบบสอบถาม (Questionnaire)
จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แบบสอบถาม
นักเรี ยน แบบสอบถามผูป้ กครองนักเรี ยน (2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
แต่ละประเภทมีวิธีการสร้างดังนี้
4.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ข้อมูลเชิงปริ มาณ
(1) ให้ข ้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา นักเรี ยน และผูป้ กครอง
นักเรี ยน ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน ผลการพัฒนาหอพักและความ
เป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(1) บันทึ กผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของคณะ
กรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา โดยผูป้ ระเมินเป็ นผูด้ าเนินการสนทนา
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis)
4.3 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ
4.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2559 ประกอบด้วย
1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2) มีความภูมิใจในความเป็ นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมัน่ ในการพัฒนาประเทศ
4) มีวินยั และมีความซื่อสัตย์สุจริ ต
5) มุ่งมัน่ ในการทางานและดารงชีวิตอยูอ่ ย่างพอเพียง
6) ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ รักการอ่านและการค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
7) เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิทดลองจริ ง
8) เห็นคุณค่าและความสาคัญของการวิจยั และการประดิษฐ์คิดค้น
9) มีจิตใจเปิ ดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตาม
ข้อมูลและหลักฐานใหม่ ที่ได้รับ
10) รักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
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4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นของนักเรี ย น โรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2559 ประกอบด้วย
1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
6) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
7) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

วิธีดาเนินการตามวงรอบที่ 2
การพัฒนาหอพัก และความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ วงรอบที่ 2 เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ผปู ้ ระเมินได้วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการทั้ง
ระบบจากการดาเนินโครงการในวงรอบที่ 1 ตามขั้นตอนที่ 4 คือ “การปรับปรุ งการดาเนินการอย่ าง
เหมาะสม (Act : A)” พบว่า มีประเด็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและจัดทาขึ้นใหม่ท้ งั “ด้าน
การพัฒ นาหอพัก ” และ “ด้านความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ยนประจ า” จึ งได้น าเสนอ “คณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักเรียนประจา” จานวน 14 คน เพื่อวางแผนดาเนินการพัฒนาในวงรอบที่
2 โดยได้เริ่ มดาเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน 2560 จนถึง เดือนมีนาคม 2561 ผูป้ ระเมินขอนาเสนอให้
เห็นวิธีดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบในการประเมินตามวงรอบที่ 2 ดังภาพประกอบ
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การวางแผน (P)

การวิเคราะห์ ผลการประเมินตามวงรอบที่ 1 (Act : A)
„ ด้านอาคารหอพักนักเรี ยนประจา
„ ด้านความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
(ผูป้ ระเมิน)

เพิ่มเติมกิจกรรม “โครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของ
นักเรียนประจา โรงเรียนวิทยาศาตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ”
(คณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา)

การปฏิบัติ (D)

ดาเนินงานตามกิจกรรมต่ าง ๆ ของโครงการ (วงรอบที่ 2)
(ผูป้ ระเมินและผูร้ ับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตามโครงการ)

ตรวจสอบ (C1)

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (ระหว่างดาเนินโครงการ)
„ การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
(ผูป้ ระเมิน)

ตรวจสอบ (C2)

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (หลังดาเนินโครงการ)
„ การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
(ผูป้ ระเมิน)

ปรับให้ เหมาะสม (A)

การปรับปรุงและพัฒนา
„ การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการทั้งระบบ
„ นาเสนอคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา
(ผูป้ ระเมิน)
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ตอนที่ 1 วิธีดาเนินการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรียนประจา ตามวงจรคุณภาพ
PDCA (วงรอบที่ 2)
1. ด้ านการวางแผน (Plan : P)
จากการที่ ผูป้ ระเมิน ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน โครงการทั้งระบบตามวงรอบที่ 1
พบว่า “ด้านการปรับปรุ งงาน (Act : A)” มีประเด็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและจัดทาขึ้น
ใหม่ ท้ ัง “ด้านการพัฒ นาหอพัก ” และ “ด้า นความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ยนประจ า” จึ ง ได้น าเสนอ
“คณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา” จานวน 14 คน เพื่อวางแผนดาเนิ นการ
พัฒนาในวงรอบที่ 2 ต่อไป
2. ด้ านการปฏิบัตติ ามแผน (Do : D)
2.1 ด้านการพัฒนาหอพัก
2.1.1 การปรับปรุ งอาคารหอพัก 6 หลัง เป็ นกิจกรรมที่จดั เพิ่มเติมจากวงรอบที่ 1
มี 3 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ทาสีอาคารหอพัก
- ติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ
- จัดระบบดูแลรักษาความสะอาด
„ วัตถุประสงค์ เพื่อทาสีอาคารหอพักทั้ง 6 หลัง ให้สวยงาม ติดตั้งตาข่ายกันนก
พิราบ และจัดระบบดูแลรักษาความสะอาด
„ เป้ าหมาย อาคารหอพักทั้ง 6 สวยงาม มีตาข่ายกันนกพิราบ และมีการจัดระบบ
รักษาความสะอาดที่ชดั เจน ตรวจสอบได้
2.1.2 การปรับปรุ งภูมิทศั น์ เป็ นกิจกรรมที่จดั เพิ่มเติมจากวงรอบที่ 1 มี 1 กิจกรรม
ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ปรับปรุ งแหล่งบาบัดน้ าเสีย
„ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุ งแหล่งบาบัดน้ าเสีย
„ เป้ าหมาย แหล่งบาบัดน้ าเสียมีระบบการปฏิบตั ิที่มีมาตรฐาน แก้ปัญหาได้
2.1.3 การปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก เป็ นกิจกรรมที่
จัดเพิ่มเติมจากวงรอบที่ 1 มี 4 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ติดตั้งระบบสัญญาณ Internet ความเร็ วสูง ทีวี และจานดาวเทียม
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- ติดตั้งเครื่ องฉายภาพนิ่ง
- ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์
- ติดตั้งเครื่ องขยายเสียงพร้อมลาโพง
„ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งระบบสัญญาณ Internet ความเร็ วสูง ทีวี จานดาวเทียม
เครื่ องฉายภาพนิ่ง จอโปรเจคเตอร์ และเครื่ องขยายเสียงพร้อมลาโพง สาหรับให้บริ การนักเรี ยนหอพัก
„ เป้ าหมาย หอพักมี ระบบสัญญาณ Internet ความเร็ ว สู ง ที วี จานดาวเที ยม
เครื่ องฉายภาพนิ่ง จอโปรเจคเตอร์ และเครื่ องขยายเสียงพร้อมลาโพง สาหรับให้บริ การนักเรี ยนหอพัก
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.4 การปรับปรุ งระบบการรักษาความปลอดภัย เป็ นกิจกรรมที่จดั เพิ่มเติมจาก
วงรอบที่ 1 มี 2 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ด
- จัดระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย
„ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ด และจัดระบบเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ
„ เป้ าหมาย หอพักนักเรี ยนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ด้านความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
2.2.1 การพัฒนาทักษะชีวิต ให้ดาเนินการกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม อย่างต่อเนื่ องจาก
วงรอบที่ 1 ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ปรับปรุ งหลักสูตรทักษะชีวิตสาหรับนักเรี ยนประจา
- จัดแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มทักษะชีวิต อาทิ โรงซักรี ด ห้องคหกรรม
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
- จัดระบบการประเมินผลทักษะชีวิต
„ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุ งหลักสู ตรทักษะชีวิต นักเรี ยนหอพักให้ดียิ่งขึ้น จัด
แหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มทักษะชีวิต จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และจัดระบบการประเมินผลทักษะ
ชีวิต ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
„ เป้ าหมาย มีหลักสู ตรทักษะชีวิต นักเรี ยนหอพัก แหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มทักษะ
ชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และระบบการประเมินผลทักษะชีวิต ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
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2.2.2 การส่งเสริ มและพัฒนาวินยั คุณธรรมและจริ ยธรรม แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1) ดาเนินการกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม อย่างต่อเนื่องจากวงรอบที่ 1 ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- จัดระบบโครงสร้างการบริ หาร
- จัดทาตารางการปฏิบตั ิประจาวัน
- ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรม ในการอยูร่ ่ วมกัน อาทิ การ
ให้เกียรติและเอื้ออาทร ความเป็ นประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิ
2) จัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากวงรอบที่ 1 อีก 3 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- จัดชัว่ โมง Hoom Room และปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาที่หอพัก
- จัดชัว่ โมงคลินิกวิชาการ
- จัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง
„ วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปรับระบบโครงสร้างการบริ หาร ปรับทาตารางการปฏิบตั ิประจาวัน
และพัฒนาการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรม ในการอยูร่ ่ วมกัน ให้ดีข้ ึน
(2) เพื่อจัดชัว่ โมง Hoom Room ปฏิ บตั ิกิจกรรมทางศาสนา จัดชัว่ โมงคลินิก

วิชาการ และจัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ที่หอพัก
„ เป้ าหมาย
(1) ระบบโครงสร้ างการบริ หาร ตารางการปฏิบตั ิประจาวัน และกิจกรรม
การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรม ในการอยูร่ ่ วมกัน มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
(2) มีการจัดชัว่ โมง Hoom Room ชัว่ โมงปฏิ บตั ิกิจกรรมทางศาสนา ชัว่ โมง
คลินิกวิชาการ และมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ที่หอพัก

2.2.3 การพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1) ดาเนินการกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม อย่างต่อเนื่องจากวงรอบที่ 1 ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย จัดลานกีฬา เครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง
- ตรวจสุขภาพประจาปี
- จัดห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล
- จัดระบบการประสานงานความร่ วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในการ
ให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพ และอานวยความสะดวกในการรับการพยาบาล
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2) จัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากวงรอบที่ 1 อีก 2 กิจกรรม ได้แก่
„ กิจกรรมพัฒนา
- จัดระบบแนะแนวและจิตวิทยา
- จัดระบบโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ
„ วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปรับระบบการออกกาลังกาย การตรวจสุขภาพประจาปี ระบบการ
รักษาพยาบาลนักเรี ยนหอพัก และระบบการประสานงานความร่ วมมือกับหน่วยงานด้านสุ ขภาพ ให้มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
(2) เพื่อจัดให้มีระบบแนะแนวและจิ ตวิทยา และจัดระบบโภชนาการให้
ถูกสุขลักษณะ
„ เป้ าหมาย
(1) ระบบการออกกาลังกาย การตรวจสุขภาพประจาปี การรักษาพยาบาล
นักเรี ยนหอพัก และการประสานงานความร่ วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
(2) มีระบบแนะแนวและจิตวิทยาและมีระบบโภชนาการที่ถูกสุ ขลักษณะ
3. ด้ านการตรวจสอบ (Check : C)
เนื่ องจากในวงรอบที่ 2 เป็ นการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ อเนื่ องจากวงรอบที่ 1 และมีก าร
เพิ่มเติมกิจกรรมบางกิจกรรม ดังนั้นการตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาหอพักและความ
เป็ นอยู่ข องนัก เรี ย นประจ า เพื่อส่ ง ผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เอื้อต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย น โรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย บุรี รัมย์ จึ งไม่ตอ้ งมีก ารประเมินก่ อนด าเนิ นโครงการ ทั้งด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านปั จจัยนาเข้า ผูป้ ระเมินจึงก าหนดให้มีการประเมินเพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ และ (2) การประ เมินด้าน
ผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ ซึ่งรายละเอียดในการประเมินทั้ง 2 ขั้นตอน ได้นาเสนอ
ไว้ใน “ตอนที่ 2 วิธีดาเนินการประเมินโครงการ”
4. ด้ านการปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม (Act : A)
จากการดาเนินการในขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ซึ่งจะปรากฏผลการประเมิน
โครงการทั้งระบบในบทที่ 4 (วงรอบที่ 2) ผูป้ ระเมินจะได้นาผลการประเมินโครงการทั้งระบบมา
วิเคราะห์ และน าข้อค้น พบเสนอต่ อ “คณะกรรมการปรั บปรุ งและพัฒนาหอพัก นักเรี ยนประจ า”
ทั้ง 14 คน ต่อไป
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ตอนที่ 2 วิธีดาเนินการประเมินโครงการตาม CIPP – Model (วงรอบที่ 2)
การประเมิน โครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจ า เพื่อส่ งผลต่ อ
คุณ ภาพชี วิตที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ข องนักเรี ยน โรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุ รีรั มย์
ในวงรอบที่ 2 ผูป้ ระเมินได้จดั ให้มีการประเมินเพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินด้านกระบวนการ
(Process Evaluation) ของโครงการ และ การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ
1. การประเมินด้ านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ (วงรอบที่ 2)
1.1 ขอบเขตเนื้ อหาในการประเมิน ได้แก่ กระบวนการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกกิจกรรมที่
ปรากฏในโครงการ ได้แก่ การวางแผน การเตรี ยมการ การดาเนิ นงาน การนิ เทศ กากับ ติดตามและ
การประเมินผล
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560
จานวน 77 คน
1.2.2 กลุ่มตัว อย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ปี การศึกษา
2560 จานวน 64 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น
ดาเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิ ดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับความคิดเห็น
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.4.1 ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบ
ถามเพื่อประเมินกระบวนการในการดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
1.4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การประเมินด้ านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ
2.1 ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ (วงรอบที่ 2)
2.1.1 ขอบเขตเนื้ อหาในการประเมิน ได้แก่ การศึกษาผลการดาเนิ นการพัฒ นา
หอพัก และความเป็ นอยู่นัก เรี ยนประจ า โรงเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลัย บุ รี รั ม ย์
ตามกิจกรรม รวม 26 กิจกรรม ที่ปรากฏในโครงการทั้งกิจกรรมที่ดาเนิ นการต่อเนื่ องจากวงรอบที่ 1
และกิจ กรรมที่ก าหนดขึ้นมาเพิ่มเติ ม ทั้งด้านการพัฒนาหอพัก และด้านความเป็ นอยู่ของนักเรี ยน
ประจา เพื่อเปรี ยบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมกับวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม
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2.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560
จานวน 77 คน และคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง แยกตามลักษณะข้อมูล ประกอบด้วย
(1) ข้อ มูล เชิ ง ปริ มาณ ได้แก่ ข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ปี การศึกษา 2560 จ านวน 64 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นดาเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เจาะจงเลือก (Purposive Selection) “คณะกรรม การ
ปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา” จานวน 14 คน
2.1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ข้อมูลเชิงปริ มาณ
(1) ให้ข ้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
(2) ตรวจสอบความเรี ยบร้อยแบบสอบถามแยกฉบับที่ไม่สมบูรณ์ออก
(3) แจกแจงความถี่ข องข้อมู ลที่ ได้จ ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ ม
ตัวอย่าง รายข้อ รายด้าน และโดยรวม
(4) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
(5) วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอ แนะ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(1) บันทึ กผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของคณะ
กรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา โดยผูป้ ระเมินเป็ นผูด้ าเนินการสนทนา
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis)
2.2 ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
2.2.1 ขอบเขตเนื้ อหาในการประเมิน ได้แก่ การศึกษาผลการดาเนิ นการพัฒ นา
หอพักและความเป็ นอยูน่ กั เรี ยนประจา (วงรอบที่ 2) ที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่
ที่ดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่พกั อาศัย
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(2) ด้านการรับบริ การพื้น ฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (4) ด้านอาหารและ
โภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุขภาพอนามัย
2.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560
จานวน 77 คน นักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2560 จานวน
720 คน ผูป้ กครองนัก เรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรี รัมย์ ปี การศึกษา 2560
จานวน 720 คน และคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา จานวน 14 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง แยกตามลักษณะข้อมูล ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่
(1.1) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560จานวน
64 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นดาเนิ น การสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(1.2) นัก เรี ยน ปี การศึ กษา 2560 จานวน 251 คน ได้มาโดยใช้ต าราง
Krejcie & Morgan กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นดาเนิ นการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(1.3) ผูป้ กครองนักเรี ยน ปี การศึกษา 2560 จานวน 251 คน ได้มาโดยใช้
ตาราง Krejcie & Morgan ก าหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่าง จากนั้น ด าเนิ น การสุ่ มแบบแบ่ งชั้น
(Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เจาะจงเลือก (Purposive Selection) “คณะกรรมการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา” จานวน 14 คน
2.2.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
1) ใช้แบบสอบถามฉบับที่ 5 สาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ฉบับที่ 6 สาหรับนักเรี ยน และฉบับที่ 7 สาหรับผูป้ กครองนักเรี ยน เช่นเดียวกับวงรอบที่ 1
2) ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ฉบับที่ 5 เช่นเดียวกับวงรอบที่ 1
2.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ข้อมูลเชิงปริ มาณ
(1) ให้ข ้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา นักเรี ยน และผูป้ กครอง
นักเรี ยน ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน ผลการพัฒนาหอพักและความ
เป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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(3) วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอ แนะ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(1) บันทึ กผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของคณะ
กรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักนักเรี ยนประจา โดยผูป้ ระเมินเป็ นผูด้ าเนินการสนทนา
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis)
2.3 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ (วงรอบที่ 2)
2.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2560 ประกอบด้วย
1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2) มีความภูมิใจในความเป็ นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมัน่ ในการพัฒนาประเทศ
4) มีวินยั และมีความซื่อสัตย์สุจริ ต
5) มุ่งมัน่ ในการทางานและดารงชีวิตอยูอ่ ย่างพอเพียง
6) ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ รักการอ่านและการค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
7) เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิทดลองจริ ง
8) เห็นคุณค่าและความสาคัญของการวิจยั และการประดิษฐ์คิดค้น
9) มีจิตใจเปิ ดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตาม
ข้อมูลและหลักฐานใหม่ ที่ได้รับ
10) รักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
2.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2560 ประกอบด้วย
1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
6) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
7) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
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ผลการประเมินตามวงรอบที่ 1
1. ผลการประเมินด้ านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
1.1 ด้านความจาเป็ นในการดาเนินโครงการ
ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า โครงการพัฒนาหอพักและ
ความเป็ นอยู่ข องนัก เรี ยนประจ า มีค วามจ าเป็ นต้ อ งจัด ท าขึ้ น โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
( X =4.56,S.D.=0.60)
1.2 ด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการและเหตุผล กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา มีค วามเห็ น ว่า หลักการและเหตุ ผล และ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา มีความสอดคล้ องกัน
โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.52,S.D.=0.59)
1.3 ด้านความเหมาะสมของเป้าหมาย วิธีดาเนินงาน และระยะเวลา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า เป้ าหมาย วิธีดาเนิ นงาน และ
ระยะเวลา ของโครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา มีความเหมาะสม โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.53,S.D.=0.60)
1.4 ด้านความเป็ นไปได้ของโครงการ
ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า โครงการพัฒนาหอพักและ
ความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา มีความเป็ นไปได้ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.49,S.D.= 0.61)
2. ผลการประเมินด้ านปัจจัยนาเข้ า (Input Evaluation)
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่าปั จจัยนาเข้าของโครงการพัฒนา
หอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา มีความเหมาะสม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.49,
S.D.=0.63)
3. ผลการประเมินด้ านกระบวนการ (Process Evaluation)
ข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา มีความเห็ น ว่า กระบวนการปฏิบัติ กิ จกรรม
ของโครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา มีระดับการปฏิบัติ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.48,S.D.=0.65)
4. ผลการประเมินด้ านผลผลิต (Product Evaluation)
4.1 ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ
4.1.1 ข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา มีค วามเห็ น ว่า ผลสาเร็ จ ของการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.47,S.D.=0.60)
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4.1.2 ผลการสนทนากลุ่มของ “คณะกรรมการปรั บปรุ งและพัฒนาหอพักนัก เรี ยน
ประจ า” จ านวน 14 คน สรุ ปได้ว่า “ผลการด าเนิ น กิจ กรรมทั้ง 7 กิ จกรรมหลัก 24 กิ จ กรรมย่อย
ของโครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา สามารถดาเนิ นงานสาเร็ จตามวัตถุ
ประสงค์ และเป้าหมายของกิจกรรมทุกกิจกรรม”
สรุ ปโดยรวมได้ว่า ผลการสนทนากลุ่มของคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพัก
นักเรี ยนประจา สอดคล้องกับ ความคิดเห็นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความ เห็น
ว่า ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามกิ จ กรรมทุ ก กิ จ กรรมที่ ป รากฏในโครงการ เมื่ อ เที ย บกับ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.47)
4.2 ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
4.2.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า ผลการพัฒนาหอพักและ
ความเป็ นอยู่ข องนักเรี ยนประจ า ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ที่ บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที่ดี ข องนัก เรี ยน
ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่พกั อาศัย (2) ด้านการรับบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (4) ด้านอาหารและโภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุ ขภาพอนามัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.46,S.D.=0.68)
4.2.2 นักเรี ยน มีความเห็นว่า ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
ส่ งผลต่อคุณ ภาพชีวิตที่ บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที่ดีข องนัก เรี ยน ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่ พกั อาศัย
(2) ด้านการรั บบริ ก ารพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน (4) ด้านอาหารและ
โภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุขภาพอนามัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.22, S.D.=0.80)
4.2.3 ผูป้ กครองนัก เรี ยน มีค วามเห็น ว่า ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ข อง
นักเรี ยนประจา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดีของนักเรี ยน ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้าน
ที่พกั อาศัย (2) ด้านการรับบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (4) ด้านอาหาร
และโภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุ ขภาพอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.25,S.D.= 0.71)
4.2.4 ผลการสนทนากลุ่มของ “คณะกรรมการปรั บปรุ งและพัฒนาหอพัก นัก เรี ยน
ประจา” จานวน 14 คน สรุ ปได้ว่า ผลจากการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยน ส่ งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที่ดีของนักเรี ยน ทั้งด้านที่พกั อาศัย ด้านการรับบริ การพื้นฐาน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านจิ ตใจ และ ด้านสุ ข ภาพ
อนามัย ดีข้ ึนมากกว่าก่อนดาเนินงานตามโครงการ
สรุ ปโดยรวมได้ว่าผลการสนทนากลุ่มของคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพัก
นักเรี ยนสอดคล้องกับความคิดเห็นของ (1) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (2) นักเรี ยน และ
(3) ผูป้ กครองนักเรี ยน ที่มีความเห็นว่า ผลจากการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยน ส่ งผล
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ต่อคุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดีของนักเรี ยน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.46, X =4.22
และ X =4.25) ตามลาดับ
4.3 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ
4.3.1 คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก เรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2559 สรุ ปได้ว่า
1) ด้านความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ นัก เรี ยนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ 100 2) ด้านความภูมิใจในความเป็ นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย นักเรี ยนมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก ร้ อยละ 100 3) ด้านจิ ตสาธารณะและมีอุด มการณ์มุ่งมัน่ ในการพัฒ นาประเทศ
นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100 4) ด้านวินยั และมีความซื่อสัตย์สุจริ ต นักเรี ยน
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100 5) ด้านการมุ่งมัน่ ในการทางานและดารงชีวิตอยูอ่ ย่าง
พอเพียง นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100 6) ด้านใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ รักการอ่านและ
การค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100
7) ด้านเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิทดลองจริ ง นัก เรี ยนมี ผ ลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ
ดีมาก ร้อยละ 100 8) ด้านเห็นคุณค่าและความสาคัญของการวิจยั และการประดิษฐ์คิดค้น นักเรี ยนมี
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100 9) ด้านการมีจิตใจเปิ ดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ ที่ได้รับ นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ร้อยละ 100 10) ด้านการรักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย นักเรี ยนมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก ร้อยละ 100
4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2559 สรุ ปได้ว่า 1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ภาคเรี ย นที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.93 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.93 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.88 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93 2) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย น ภาคเรี ย นที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 3.86 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.95 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.96 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.68 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.96 3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.75 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.95 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.99 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.72 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.98 4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ ย ( X ) เท่ า กับ 3.95
ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.97 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.93 ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.98 ระดับชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.96 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย
( X ) เท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.98 5) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X )
เท่ ากับ 4.00 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.94 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 4.00
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 4.00 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.93
ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ ย ( X ) เท่ ากั บ 4.00 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากั บ 0.92
6) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาค
เรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.92 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X )
เท่ากับ 3.99 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.00 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.90 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ ย ( X ) เท่ า กับ 4.00 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กับ 0.94
7) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พและเทคโนโลยี ร ะดับชั้น มัธยมศึ ก ษาตอนต้น นัก เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.92 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 3.93 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.94 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.88 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.92 8) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.69 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.94 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 3.71 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.94 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.68 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.56 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.94
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ผลการประเมินตามวงรอบที่ 2
1. ผลการประเมินด้ านกระบวนการ (Process Evaluation)
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า กระบวนการปฏิบตั ิกิจกรรมของ
โครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา (วงรอบที่ 2) มีระดับการปฏิบตั ิ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.51,S.D.=0.58)
2. ผลการประเมินด้ านผลผลิต (Product Evaluation)
2.1 ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ
2.1.1 ข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา มีค วามเห็ น ว่า ผลสาเร็ จ ของการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ (วงรอบที่ 2) เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.48,S.D.=0.57)
2.1.2 ผลการสนทนากลุ่มของ “คณะกรรมการปรั บปรุ งและพัฒนาหอพักนัก เรี ยน
ประจ า” จ านวน 14 คน สรุ ปได้ว่ า ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมทั้ง 7 กิ จ กรรมหลัก 26 กิ จ กรรมย่อ ย
ของโครงการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจา (วงรอบที่ 2) สามารถดาเนิ น งาน
สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจกรรมทุกกิจกรรม
สรุ ปโดยรวมได้ว่า ผลการสนทนากลุ่มของคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพัก
นักเรี ยนประจา สอดคล้องกับ ความคิดเห็นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเห็น
ว่า ผลสาเร็ จของการดาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ (วงรอบที่ 2) เมื่อเทียบ
กับวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.48)
2.2 ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
2.2.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า ผลการพัฒนาหอพักและ
ความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนประจ า (วงรอบที่ 2) ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิต ที่ บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที่ดี
ของนักเรี ยน ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่พกั อาศัย (2) ด้านการรับบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สิน (4) ด้านอาหารและโภชนาการ (5) ด้านจิ ตใจ และ (6) ด้านสุ ขภาพอนามัย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.48,S.D.=0.63)
2.2.2 นักเรี ยน มีความเห็นว่า ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนประจา
(วงรอบที่ 2) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดีของนักเรี ยน ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่
พักอาศัย (2) ด้านการรับบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (4) ด้านอาหาร
และโภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุขภาพอนามัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.40,S.D.=
0.65)

2.2.3 ผูป้ กครองนักเรี ยน มีค วามเห็น ว่า ผลการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่ของ
นัก เรี ยนประจ า (วงรอบที่ 2) ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ นอยู่ที่ ดี ข องนัก เรี ยน
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ที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านที่พกั อาศัย (2) ด้านการรับบริ การพื้นฐาน (3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (4) ด้านอาหารและโภชนาการ (5) ด้านจิตใจ และ (6) ด้านสุ ขภาพอนามัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.36,S.D.=0.65)
2.2.4 ผลการสนทนากลุ่มของ “คณะกรรมการปรั บปรุ งและพัฒนาหอพัก นัก เรี ยน
ประจา” จานวน 14 คน สรุ ปได้ว่า ผลจากการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน (วงรอบที่ 2)
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดีของนักเรี ยน ทั้งด้านที่พกั อาศัย ด้านการรับบริ การ
พื้นฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านจิต ใจ และ ด้าน
สุขภาพอนามัย ดีข้ ึนมากกว่าผลจากการดาเนินโครงการตามวงรอบที่ 1
สรุ ปโดยรวมได้ว่า ผลการสนทนากลุ่มของคณะกรรมการปรับปรุ งและพัฒนาหอพัก
นัก เรี ยนประจ า สอดคล้อ งกับ ความคิ ด เห็ น ของ (1)ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(2) นักเรี ยน และ (3) ผูป้ กครองนักเรี ยน ที่มีความเห็นว่า ผลจากการพัฒนาหอพักและความเป็ นอยู่
ของนักเรี ยน (วงรอบที่ 2) ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต ที่บ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที่ดีของนักเรี ยน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.48, X =4.40 และ X =4.36) ตามลาดับ
2.3 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ
2.3.1 คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก เรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2560 สรุ ปได้ว่า
1) ด้านความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ นัก เรี ยนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ 100 2) ด้านความภูมิใจในความเป็ นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย นักเรี ยนมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก ร้ อยละ 100 3) ด้านจิ ตสาธารณะและมีอุด มการณ์มุ่งมัน่ ในการพัฒ นาประเทศ
นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100 4) ด้านวินยั และมีความซื่อสัตย์สุจริ ต นักเรี ยน
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100 5) ด้านการมุ่งมัน่ ในการทางานและดารงชีวิตอยูอ่ ย่าง
พอเพียง นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100 6) ด้านใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ รักการอ่านและ
การค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100
7) ด้านเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิทดลองจริ ง นัก เรี ยนมี ผ ลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ
ดีมาก ร้อยละ 100 8) ด้านเห็นคุณค่าและความสาคัญของการวิจยั และการประดิษฐ์คิดค้น นักเรี ยนมี
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 100 9) ด้านการมีจิตใจเปิ ดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ ที่ได้รับ นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ร้อยละ 100 10) ด้านการรักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย นักเรี ยนมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก ร้อยละ 100
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2.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2560 สรุ ปได้ว่า 1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ภาคเรี ย นที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.93 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.92 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.92 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93 2) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย น ภาคเรี ย นที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 3.80 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.95 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.96 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.50 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94 3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.80 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.96 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.98 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.59 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.98 4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ ย ( X ) เท่ า กับ 3.94
ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.97 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.93 ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.98 ระดับชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.97 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย
( X ) เท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.97 5) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X )
เท่ ากับ 3.99 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.89 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 4.00
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 3.99 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.93
ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ ย ( X ) เท่ ากั บ 4.00 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากั บ 0.93
6) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะ ระดับชั้น มัธยมศึก ษาตอนต้น นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.92 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย
( X ) เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
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0.93 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ ย ( X ) เท่ า กับ 4.00 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กับ 0.95
7) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พและเทคโนโลยี ร ะดับชั้น มัธยมศึ ก ษาตอนต้น นัก เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.95 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.92 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 3.99 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.90 ระดับชั้น
มัธยมศึก ษาตอนปลาย นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ภาคเรี ย นที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 3.93
ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.94 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.00 ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91 8) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นัก เรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ภาคเรี ย นที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.93 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.73 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.96
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94 ภาคเรี ยนที่ 2 เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.80 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.97

