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กิตติกรรมประกาศ  

 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใช้ CIPP Model (Evaluation Report of Science and Mathematics 
Project of Horwang Pathumthani School using the CIPP Model) ครั้งนี้ ประสบความส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี  
โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปทุมธานี ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีที่ช่วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ส่งผลให้การ
ประเมินครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

ท้ายที่สุดนี้  ผู้รายงานขอมอบคุณงามความดีทั้งหมดแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์  ซึ่งเป็นผู้ปลูกฝังให้
ผู้รายงานรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้บริหารที่ดี มีความอดทน และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่จนประสบ ผลส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีถึงบัดนี้  
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บทคัดย่อ  

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
           (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
ผู้วิจัย    นายภาสกร  ภาคอัต  
ปีท่ีท าการวิจัย 2564 – 2565 

 
 การประเมินโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีโดยใช้ CIPP Model ได้แก่ การประเมิน
ด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยผู้ที่ประเมินใน
ครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการประเมินพบว่า  ด้านบริบท ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ ความต้องการ 
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X̄= 4.16, S.D. = 0.49)  ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ วิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร และอาคารสถานที่  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.34, S.D. = 0.58) 
ด้านกระบวนการ 4 ขั้น  ได้แก่ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผลการ ด าเนินงานและขั้นการ

ปรับปรุงการด าเนินงาน ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄= 

4.31, S.D. = 0.51)  ด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.25, S.D. = 0.60) 
และด้านผลผลิต ได้แก่ การประเมินผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  พบว่า  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา 
มากกว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 100  และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยกลางของมาตรฐานชาติ  ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติในโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียน



ค 

หอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  มีจ านวนนักเรียนที่สอบผ่านเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 และ 2563 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
ปีการศึกษา 2564  สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ คิดเป็นร้อยละ 100  และผลประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตส าหรับผู้ปกครองของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.28, S.D. = 0.59)  

ค าส าคัญ : การประเมิน CIPP Model, โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้ความหมายของ “การศึกษา” ว่า  เป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม  การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม  สังคม  การเรียนรู้  และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยระบุในหมวด 4 
มาตรา 22  อย่างชัดเจนว่า   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยระบุ
ในมาตรา 30 ว่า  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  และเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ช่วงชีวิต  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   ประเด็นการพัฒนาการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  จึงประกาศ

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  โดยมนีโยบายที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ความเลิศทางวิชาการ  ระบุในนโยบายข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย  และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก

ระดับการศึกษาให้มีความรู้  ทักษะและคุณลักษณะ  ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย   และนโยบายข้อ 2 

การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์   ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้

ด้วยภาษาและดิจิทัล  สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์

ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

จากการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  มาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการก าหนดยุทศาสตร์
และแผนการพัฒนาครู  มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้  และเทคนิค
การสอนต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงโดยภาพรวม พบว่า คุณภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฎเป็นที่
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น่าพอใจ  ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินและการทดสอบโดยองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  บ่งชี้ว่าคุณภาพผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่านานาชาติ  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสาม (ช่ววปี พ.ศ. 2554 – 2558) และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสี่ ระยะที่ 1 (ช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2568) ระยะที่ 1  ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได้สะท้อนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการบริหารและการจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคุณภาพผู้เรียน  ซึ่งปัญหาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาที่พบได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นวิชาที่มีความส าคัญที่เยาวชนไทย
ต้องเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและน าไปใช้พัฒนาประเทศในอนาคต 
แต่ในปัจจุบันมีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมและต ่ากว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
รวมถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (Ordinary National Education Test : O-NET) 
ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดการ
ทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  ได้รายงานผลการทดสอบค่าสถิติ
พ้ืนฐาน  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา 2562  
ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษาสุดท้าย  ที่ก าหนดให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ าเป็นต้องน าคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  อีกทั้ง
เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและน าผลการทดสอบไปใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  พบว่า  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 29.31 และ 34.99 ตามล าดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.47 และ 41.22 ตามล าดับ  ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีประกาศ  เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของสถานศึกษาในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ตามความสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  เท่ากับ 26.30 และ 32.28  ตามล าดับ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.12 
และ 39.12 ตามล าดับ  และปีการศึกษา 2564  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.04 
และ 36.10  ตามล าดับ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.72 และ 30.51 ตามล าดับ 
ซึ่งผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2564) 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ที่การบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษายังไม่เหมาะสม  ขาดความคล่องตัว  มีความเหลื่อมล ้าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทาง
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การศึกษา  จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการ 
ขับเคลื่อนประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  ในการสร้างและด าเนินการตามนโยบายทางการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความถนัด  ความต้องการ และศักยภาพพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน  เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ส าคัญของคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
จัดการเรียนรู้  ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล 
ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพรวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 
โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2562) สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ (พ.ศ. 2549 - 2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษต้องได้รับสิทธิ์ใน
การพัฒนาความสามารถพิเศษของตนอย่างเต็มที่  ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
สามารถน าประเทศไทยไปสู่ความม่ันคงและมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องและถาวร  โดยได้รับการสนับสนุนและเสริมพลัง
จากรัฐ  ครอบครัวและสังคม  และมีโอกาสได้น าความสามารถนี้ไปปรับใช้ในครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติและ
สังคมโลกอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณธรรม”  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ  โดยแยกการด าเนินการออกเป็น 
2 ลักษณะ  คือ  1) การเปิดห้องเรียนพิเศษโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ห้องเรียนที่สถานศึกษา
มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ศิลปะ  ดนตรีกีฬา  ICT  การงานอาชีพ  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ 2) การเปิดห้องเรียนพิเศษโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP  ตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนด้วยหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม  ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559)  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็น
โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ือพัฒนา
ไปสู่ความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์  นักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก
ต่อไป กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ ส่งเสริม
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โรงเรียนศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ซึ่งในปัจจุบันมี
สถานศึกษาที่เปิดห้องเรียนส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพ่ิมมากขึ้นตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  จากการส ารวจของส านักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการโครงการห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษานั้นมีองค์ประกอบที่หลากหลายและมีความใกล้เคียงกัน  โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย  คือ  1) ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้  2) นโยบายของส่วนกลางไม่ชัดเจน 3) ขาดทรัพยากร
อาคารสถานที ่สื่อ วสัดุอุปกรณ์การศึกษา  4) ศักยภาพด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่ขาดความยืดหยุ่นและหลากหลาย  5) ผู้ปกครองขาดความเข้าใจรายละเอียดและการมีส่วนร่วม และ  6) ขาด
ความชัดเจนของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  การวัดประเมินผลที่ดี  รวมถึง
การมีกฎระเบียบที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  มีพันธกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
ดังจะเห็นได้จากพันธกิจ  ข้อที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ  
และ  ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21   
โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยระบเุป้าหมาย คือ  1) จ านวนผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางด้ านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าาเป็นในศตวรรษท่ี 21  2) ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA และ 3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ   

 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้นในปีการศึกษา 

2559  โดยการก ากับดูแลของกลุ่มบริหารวิชาการ   ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาในปี 

พ.ศ. 2552  ซึ่งได้เผยแพร่แก่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความเสมอภาค  ลดความเลื่อมล ้า  สามารถด าเนินการ

ไปในทิศทางเดียวกัน    มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวชิาการ  
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โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  โดยจากการรวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง  ในช่วงการด าเนินโครงการปีการศึกษา 

2559 ถึง 2563  พบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดในประเด็นส าคัญ  ดังนี้  

1) กิจกรรมที่ด าเนินงานตลอดปีการศึกษาขาดความหลากหลายและสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  2) ขาดครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์

ในการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ  3) ขาดการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานวิชาการและ

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถานศึกษาเพ่ือร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ  และ  4) ขาดการส่งเสริมสนับสนุน

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในโครงการ  

จากข้อค้นพบเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในอดีตที่ผ่านมา  ในปีการศึกษา 2564  จึงได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโครงการให้มี

ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นฐานก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต  รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันด้าน

โอลิมปิกวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  เพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานโครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ  โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมไปถึงสนับสนุนการพัฒนา

นักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี, 

2564)  เพ่ือให้สอดคล้องและตอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่ก าลังได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ได้

เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี (พ.ศ.2565 – 2567)  ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า 

“โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยเทคโนโลยีดิจิทัล มีครูมืออาชีพ สร้าง

ความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ผู้เรียนเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21” 

 จากที่มา ความส าคัญ และปัญหาดังกล่าว  ผู้รายงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ 
ได้เล็งเห็นว่า  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นั้น  ได้ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีการศึกษา  แต่ยังขาดการประเมินโครงการซึ่งเป็นกระบวนการเก็บรวบรวม 
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วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงการตลอดจนการ
พิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ  กล่าวคือ การ
ประเมินเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนการด าเนินโครงการ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดปี
การศึกษาที่ด าเนินการไปแล้ว  ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามระดับที่คาดหวังหรือไม่ 
เป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและและเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับใด   ผู้รายงานจึงได้
ท าการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  ของโรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี  โดยใช้ CIPP Model  ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นที่ยอมรับและสามารถน ามาใช้ประเมินผล
โครงการการศึกษา   โดยรูปแบบการประเมินเป็นการประเมินที่มีกระบวนการต่อเนื่อง  ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 
1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C)  2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I)   
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)  และ 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)   
โดยการประเมิน CIPP Model  มีจุดเน้นส าคัญ คือ เป็นการประเมินที่ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหา
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง  โดยสารสนเทศที่ได้จากการประเมินโครงการ  สามารถใช้เป็น
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  นอกจากนี้  การประเมิน CIPP Mode l ยังแสดงให้ทราบแนวทางในการวางแผน 
ออกแบบ สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสถานศึกษา
ได้ในอนาคตอย่างมีทิศทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนในโครงการที่ชัดเจน  รวมถึงการก ากับ  
นิเทศ  ติดตาม  การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้  อีกทั้งสามารถทราบถึงสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ  รวมทั้งสามารถเผยแพร่สารสนเทศจากการ
ประเมินโครงการ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือพัฒนากับสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  
เพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการและการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติร่วมกันต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
1. เพ่ือประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
2. เพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
3. เพ่ือประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
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4. เพ่ือประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สั 

รูปแบบและขอบเขตของการประเมิน  

ในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยใช้ CIPP Model  มีขอบเขตการประเมิน  ดังนี้  
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยใช้ CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam & Other, 1971)  ได้ก าหนด
ประเด็นการประเมินและแบ่งช่วงการประเมินออกเป็น 3 ระยะ  ดังนี้  

1. การประเมินก่อนการด าเนินงาน  
1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)  เป็นการประเมินหลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตรของโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

1.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)  เป็นการประเมินในด้านบุคลากรและ 
วิทยากรของโครงการ  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และอาคารสถานที่ 
ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

2. การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  
การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  เป็นการประเมินเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ของโครงการ 4 ขั้นตอน  คือ  การเตรียมการ  การด าเนินงาน  การประเมินผลการด าเนินงาน  และการปรับปรุง
การด าเนินงาน  

3. การประเมินหลังการด าเนินงาน  
การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)  เป็นการประเมินผลลัพธ์โดยพิจารณาจาก 

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ประกอบด้วย  

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 

3.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  ที่มีต่อผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 
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ขอบเขตด้านผู้ประเมินโครงการ  
การประเมินในครั้งนี้  ผู้ประเมินโครงการ  คือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)  ของโครงการห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  ได้มาจากวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ประกอบด้วย  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่  ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี ประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจัยน าเข้า  และด้านกระบวนการ  จ านวน 4 คน  

2. คร ู ได้แก่  ครูที่ปรึกษา  ครูผู้ปฏิบัติงาน  และครูผู้สอน   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ 
จ านวน 70 คน  

3. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ประเมินด้านกระบวนการ  จ านวน 290 คน  

4. ผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
ประเมินด้านผลผลิต จ านวน 290 คน  
ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประเมินโครงการ  ในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

การประเมินโครงการ  คือ  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  เพ่ือน าสารสนเทศ
ไปใช้ในการตัดสินใจ   เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ซึ่งผู้รายงานได้ท าการประเมินโดยใช้ CIPP Model ของ 
Stufflebeam (Stufflebeam & Other, 1971)  โดยก าหนดประเด็นการประเมิน  ดังนี้  

1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)  คือ  การประเมินหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตรของโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

2. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) คือ เป็นการประเมินในด้านบุคลากร 
และวิทยากรของโครงการ  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และอาคารสถานที่ ของ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) คือ การประเมินเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
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ของโครงการ 4 ขั้นตอน  คือ  การเตรียมการ  การด าเนินงาน  การประเมินผลการด าเนินงาน  และการปรับปรุง
การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี  

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)  คือ  การประเมินผลลัพธ์โดยพิจารณาจาก 
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ประกอบด้วย  

4.1 ผลการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  ประกอบด้วย  

     4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  

     4.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรยีนหอวงั ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  

     4.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  

     4.1.4 ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ  โครงการส่งเสริมโอลิมปิก 
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 
            4.1.5 ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 
             4.1.6 ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 

4.2  ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  ที่มีต่อผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  คือ โครงการที่
พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยการก ากับ
ดูแลของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยมี
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 6 ห้อง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2, 2/9, 2/10, 
3/9 และ 3/10  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ห้อง ได้แก ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 
5/9 และ 6/9 ในปีการศึกษา 2564 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. ไดส้ารสนเทศผลการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564  ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  

2. ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี  เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือทบทวน วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโครงการ 
รวมถึงการ  ก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. ได้สารสนเทศที่น าไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงกระบวนการ  เพ่ือเป็น
แนวทางที่เหมาะสมและทันสมัยในการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ในระดับมาตรฐานสากล 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยใช้ CIPP Model  ผู้รายงานได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาและประเมินโครงการ  โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อการศึกษา  ดังนี้  

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2.2 ความหมายและความส าคัญของการประเมินโครงการ  
2.3 การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบ CIPP Model  
2.4 ข้อมูลพ้ืนฐานและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
2.5 ความหมาย รูปแบบ และการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
2.6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
2.7 งานวิจัยและการประเมินที่เก่ียวข้องกับการประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model  
2.8 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ  

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
การจัดการศึกษานั้นต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา 

ความรู้  มีจริยธรรมและคุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ตามมาตรา 6 
และการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  โดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น ตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  ดังนั้น  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการและกิจกรรม  จึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งการจะประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้  จึงต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
และวิธีประเมินผลที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยสรุป ดังนี้  

หมวด 1  บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ  
     มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก  ดังนี้  

1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา  
     มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
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ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  

     มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  และ 
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  โดยเฉพาะในความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  

     มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของและความถนัดของผู้เรียน  

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
2) ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ 

มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น   

รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้ง 

ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวย  

ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้  ทั้งนี ้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา  
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  มาตรา 26  ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู้เรียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ้ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา   ให้สถานศึกษาใช้วิธีที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ  และให้น าผลการประเมิน
ผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณา 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   จึงสรุปได้ว่า 
การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพนั้น  ต้องค านึงถึงความสามารถของ
บุคคลและจัดการศึกษาให้มีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ   โดยเฉพาะความรู้และทักษะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) ขึ้น  โดยการ
ด าเนินโครงการให้ประสบผลส าเร็จ  จ าเป็นต้องมีการก ากับ ติดตาม  ทั้งในด้านหลักการและวัตถุประสงค์
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ของโครงการ  หลักสูตรของโครงการ  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง  วิทยากร  วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ  กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  การบริหารจัดการ  การด าเนินงาน  การ
ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน การปรับปรุงวิธีด าเนินงาน  รวมถึงความสอดคล้องระหว่างผลการ
ด าเนินงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการประเมินโครงการเพ่ือให้
สามารถทบทวน  วิเคราะห์  ปรับปรุงและพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ต่อไป 

2.2  ความหมายและความส าคัญของการประเมินโครงการ  
การประเมินโครงการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ  การปรับปรุงพัฒนา  การขยายหรือยกเลิก

โครงการ  จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและนิยามของการประเมินโครงการไว้   เช่น รัทแมน 
(Rutman, 1982)  กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการ
ทางการวิจัยในการหาข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือของโครงการ  แล้วน ามาพิจารณาตัดสินประสิทธิภาพในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   ชัชแมน (Suchman, 1990, อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548)  ได้ให้ความหมาย
ของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การตัดสินผลลัพธ์อันเกิดจากกิจกรรมบางอย่าง
ว่าประสบผลส าเร็จหรือไม ่ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการวิจัย  สตัฟเฟิลบีมและซิงก์ฟิวด์ (Stufflebeam & 
Shinkfield, 1990)  ให้ความหมายของการประเมินโครงการไวว้า่ การประเมินโครงการ หมายถงึ กระบวนการบรรยาย 
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย  การวางแผนการด าเนินการและผลกระทบ   เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจ  เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ   วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ 
(2541) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ  สืบค้นและสังเคราะห์
สารสนเทศ  เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการนั้น ๆ   ผลการประเมินจะอยู่ในรูปของการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังไว้ล่วงหน้า  ซึ่งมีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจต่อโครงการ  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้โครงการนั้นประสบความส าเร็จและมีคุณค่าสูงสุด  มากกว่า
การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2543) ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้
ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ  ประสิทธิภาพในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค  ที่ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
ราบรื่น  เพ่ือใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหา  โดยแบ่งออกเป็น  การประเมินก่อนการด าเนินการ  
การประเมินขณะด าเนินการ  และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  โดยประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินโครงการ  
ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เนื้อหาของโครงการ  วิธีการด าเนินการ และสภาพแวดล้อมของโครงการ  
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551)  กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ  ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการและมี
ประสิทธิภาพเพียงใด  การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สุวิมล ติรกานันท์ (2548)  หมายถึง กิจกรรมซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบและทุกข้ันตอน การเก็บรวบรวม
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ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และสารสนเทศจากข้อมูลสามารถ
น ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549) 
กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความก้าวหน้า
และความส าเร็จของโครงการ  อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ   โดยเป็นเครื่องแสดงว่าโครงการที่ได้
ด าเนินไปแล้วส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนจะด าเนินการอย่างไรในอนาคต 
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณค่าโดยใช้ผลงานในอดีตและพิจารณาถึงศักยภาพและทางเลือกในการด าเนินงานในอนาคต 
ต่อไป  เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถตัดสินใจถูกต้อง  เชาว์ อินใย (2553) ให้ความหมายของการประเมิน
ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า  โดยการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
จากชุดกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ  ตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม ่ ใช้เปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการโครงการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก ่ ปัจจัยน าเข้า (Input) 
การด าเนินการ (Transformation)  ผลผลิต (Output)  ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  และสภาพแวดล้อม 
(Environment)  จากแนวคิดและการให้ความหมายของนักวิชาการหลายท่าน  สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ 
หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ  โดยการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่  วัตถุประสงค์  วิธีการด าเนินงาน  และผลผลิต  เพ่ือการตัดสินคุณค่าของโครงการด้วย
การเปรียบเทียบความส าเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้  ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การตัดสินใจส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินงาน ในการวางแผน  ด าเนินงาน  ปรับปรุง
และพัฒนาโครงการให้มีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

2.3 การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบ CIPP Model  
 สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2003) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการก าหนดข้อมูล  ตลอดจน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจความส าเร็จของโครงการ  และเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  
โดยเสนอให้วิธีการประเมินหลักสูตรหรือโครงการทางการศึกษาประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเด็น  ได้แก่   

1) การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context evaluation: C)   
2) การประเมินองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input evaluation: I)   
3) การประเมินองค์ประกอบที่เป็นกระบวนการ (Process evaluation: P)   
4) การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P)   

จึงเป็นที่มาของการประเมินแบบ CIPP ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนการ 

ด าเนินโครงการเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการวางแผน พิจารณาหลักการและเหตุผล เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
ของโครงการ รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดันทาง เศรษฐกิจและสังคม ความ
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ต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง  โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553) 
อธิบายว่า  การประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือก าหนดโครงการ  เป็นการ
ประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  อันน าไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์
ของโครงการ  โดยสามารถสรุปวิธีการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation)  ของการประเมินแบบ CIPP 
ได ้2 วิธี  ได้แก่  

1) Contingency model การประเมินสภาวะแวดล้อมเพ่ือหาแรงผลักดัน จากภายนอกระบบ  
(Opportunities and Pressure Outside of The Mediate System) เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับพเพ่ือให้ได้
ข้อมูลส าหรับพัฒนาส่งเสริมโครงการ  โดยใช้ส ารวจปัญหาภายในขอบเขตท่ีก าหนดไว้อย่างกว้าง  

     2)  Congruence model การประเมินเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริง (Actual result) กับ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถบรรลุได้  

2. การประเมินปัจจัย หรือ ทรัพยากร (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีด าเนินโครงการ  เป็นการตรวจสอบความพร้อมหรือความพอเพียง
ของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ความพร้อมของปัจจัยในการด าเนินการตามแผนหรือโครงการว่ามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง  ซึ่งมปีระโยชน์
ต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง  เพ่ือเลือกแผนการจัดโครงการหรือแผนการด าเนินงาน
ที่เหมาะสมที่สุดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  เป็นการประเมินเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการน า
โครงการไปปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดผลส าเร็จ  ซึ่งเป็นการประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้า
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการด าเนินโครงการ  รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น (strengths) 
จุดด้อย (weakness)   

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ
โครงการ  ซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากการด าเนินโครงการสิ้นสุดลง  โดยตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ
แล้วน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ซ่ึงมีความส าคัญในการพิจารณ
ประเด็นของการยกเลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 

สตัฟเฟิลบีม ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน ดังนี้  
     1)  การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning decisions) การน าข้อมูลจากการ ประเมินสภาพแวดล้อม 

(Context) มาใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  
     2) การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring decisions)   การน าข้อมูลจาก

การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input)  มาใช้ก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ  
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     3) การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation decisions)  การน าข้อมูลจากการ
ประเมินกระบวนการ (Process)  มาใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามแผนและแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

    4) การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling decisions)  การน าข้อมูลจากการประเมินผลผลิต 
(Output)  มาใช้ในการพิจารณาการยกเลิกหรือขยายโครงการที่จะน าไปใช้ในอนาคต  

จากรูปแบบการประเมินด้วย CIPP Model ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเด็น  และประเภทของ
การตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน  สามารถสรปุความสัมพันธ์ในรูปแบบของแผนภาพ  ดังแผนภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินและการตัดสินใจแบบ CIPP Model  

 

 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตดัสนิใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ  
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต  
(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementation Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 
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โดยสามารถสรุปการประเมินแบบ CIPP  ไดด้ังนี้  
     1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  เป็นการประเมินความต้องการปัญหา อุปสรรค ทีน่ าไปสู่การ

ตั้งจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมของโครงการ  
     2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น  ได้แก่ 

บุคลากร  อาคารสถานที่  งบประมาณ  ซึ่งน าไปสู่แผนการจัดโครงการที่เหมาะสมที่สุด  
     3) การประเมินด้านกระบวนการ  เป็นการประเมินเพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อย  ของแนวทางที่เลือกใช้

โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการและกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  หลังจากน าแผนการไปปฏิบัติจริง 
เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมในขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่  

     4) การประเมินผลผลิต  เป็นการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการด้านปริมาณและคุณภาพ  ซึ่งจะ
บ่งชี้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  ผลจากการประเมิน  ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจว่าควรจะคงไว้ ปรับปรุง หรือล้มเลิกโครงการ  

จากรูปแบบการประเมินด้วย CIPP Model  สรุปได้ว่า การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ซึ่งผู้ประเมินต้องการทราบผลทั้ง
ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ กระบวนการด าเนินงานของโครงการ   รวมถึงระดับ
ความสอดคล้องและประสิทธิภาพผลผลิตของโครงการ  เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่โครงการได้ก าหนดไว้ 
เพ่ือน ามาพิจารณาตัดสินในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบการประเมิน 
โดยใช้ CIPP Model ที่มีการประเมิน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต  ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้ทุกขั้นตอน  ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ประเมิน 

2.4 ข้อมูลพื้นฐานและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร  ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารวิชาการ 
2) กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล  3) กลุ่มบริหารทั่วไป   และ 4) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้ 
 1. นายสมศักดิ ์ สุมน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 2. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 3. นายธีรศักดิ์  บัวสาย  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 4. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

5. นายภาสกร  ภาคอัต  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
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แผนภาพที่ 2  โครงสร้างบริหารโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ชมรมผู้ปกครองและคร ู

1. งานพัฒนาการเรียนการสอน
และกระบวนการเรียนรู ้
2. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
4. งานห้องสมุด   
5. งานทะเบียนนักเรียน  
6. งานวัดผลและประเมินผล  
7. งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา   
8. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา 
9. งานนิเทศการจัดการเรียนรู้  
10. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
11. งานสารสนเทศสถานศึกษา 
12. งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
13. งานส่งเสริมศักยภาพ ทาง
วิชาการและการทดสอบระดับชาติ 
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ   
15. งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ “ชาววัง” 
16. งานรับนักเรียน   
17. งานแผนงานและส านักงาน
วิชาการ 
 

 

1. งานการเงินและบัญชี   
2. งานเงินเดือน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์   
3. งานการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา  
4. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   
5. งานทะเบียน ระบบฐาน ข้อมูล
พัสดุและสินทรัพย์   
6. งานยานพาหนะ  
7. งานร้านค้าสวัสดิการฯ  
8. งานการด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ   
9. งานวางแผน จัดสรรอัตราก าลัง 
สรรหาบรรจุแต่งต้ัง เปลี่ยน
ต าแหน่งและการย้ายข้าราชการครู
ฯ 
10. งานการเตรียมความพร้อม
พัฒนาอย่างเข้ม และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู
11. งานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
12. งานข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครูฯ   
13. งานส่งเสริม พัฒนาและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ   
14. งานแผนงานโรงเรียน   
15. งานสารบรรณโรงเรียน 
16. ส านักงานผู้อ านวยการ 
17. งานส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล 

1. งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
2. งานโภชนาการโรงอาหาร   
3. งานพยาบาล สุขอนามัย 
ตรวจสุขภาพ และประกัน 
4. งานปฏิคมต้อนรับ  
5. งานสัมพันธ์ชุมชน  
6. งานธนาคารโรงเรียน   
7. งานประสานรถบริการรับ - 
ส่ง นักเรียน  
8. งานโสตทัศนูปกรณ์  
9. งานประชาสัมพันธ์ 
10. งานมัณฑนศิลป์ 
11. งานบริการตามนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี  
12. งานก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว 
13. งานรักษาความปลอดภัย  
14. งานบ้านพักสวัสดิการ
ข้าราชการและบุคลากรฯ 
15. งานซ่อมบ ารุง  
16. งานแผนงานและประกัน
คุณภาพกลุ่มบริหารทั่วไป   
17. งานส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 

 

1. งานส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
2. งานระเบียบวินัยและส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน 
3. งานส่งเสริมสวัสดิภาพ
นักเรียน 
4. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตย ใน
สถานศึกษา 
6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติด 
7. งานหัวหน้าสายชั้น 
8. งานเวรรักษาการประจ าวัน 
9. งานกิจกรรมหน้าเสาธง 
10. TO BE NUMBER ONE 
11. งานแผนงานและประกัน
คุณภาพกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน   
12. งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน   
 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
งบประมาณและบุคคล 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
งานกิจการนักเรียน 

โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 
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 วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยเทคโนโลยีดิจิทัล มีครู
มืออาชีพ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ผู้เรียนเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
      1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL อย่างเป็นระบบ 
      2. พัฒนาโครงสร้างสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
      3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
      4. ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
      5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่ดี มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
      6. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
      7. ส่งเสริมความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างสถานศึกษา โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ

กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้ HWP SMART MODEL อย่างเป็นระบบ 
2. ครูมีสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
3. ครูมีคุณภาพด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผู้เรียนเป็นพลโลกที่ดี มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพใน

การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันระดับอุดมศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา  

และหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL  ครบทุกข้ันตอน
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความคล่องตัว ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ด้วยวิธีที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพ 



20 
 

4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

5. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และเป็นพลโลกที่ดี 

6. จัดการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในเวทีการแข่งขัน
ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

7. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

2.5 ความหมาย รูปแบบ และการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 ได้ก าหนดให้
มีการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น  มาตรา 22 ก าหนดว่า การจัดการศึกษา  โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงส่งเสริมให้
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิดห้องเรียนพิเศษ  โดยแยกการด าเนินการออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. การเปิดห้องเรียนพิเศษโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง  ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้น
การเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรีกีฬา ICT การงานอาชีพ  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

2. การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ห้องเรียนที่
สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ ห้องเรียน
พิเศษ EP และ MEP ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub) (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559)   

รูปแบบโครงการห้องเรียนพิเศษ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. 2549 - 2559)  ได้ก าหนดวิสยัทัศน์ไว้ว่า “เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษต้องได้รับสิทธิในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตนอย่างเต็มที่    ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศที่มีความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์  สามารถน าประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องและถาวร  โดยได้รับการ
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สนับสนุนและเสริมพลังจากรัฐ ครอบครัวและสังคม  และมีโอกาสได้น าความสามารถนี้ไปปรับใช้ในครอบครัว 
สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณธรรม”  โดยทั่วไปรูปแบบโครงการห้องเรียน
พิเศษ มีดังนี ้(ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559)  

การจัดการศึกษา โดยทั่วไปการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  ควรด าเนินการ ดังนี้  
     1. จัดเนื้อหายากและท้าทายกว่าหลักสูตรส าหรับเด็กทั่วไป  
     2. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลาย ๆ วิชา  
     3. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน  
     4. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซ้อน ลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ  
     5. เน้นกระบวนการทางความคิดระดับสูง  
     6. มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้  
     7. ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กให้ชัดเจน  
     8. ให้ความสนใจกับความมุ่งม่ันในความส าเร็จ ความกระตือรือร้นและการเปลี่ยนแปลงภายในที่มี 

คุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ส่งผลดีต่อสังคม  
               9. เน้นพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นแกนน า  
              10. เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน (Whole Brain Approach)  

การจัดหลักสูตรการศึกษา วิธีการจัดหลักสูตรที่ส าคัญ ๆ มี 4 วิธี  คือ  
     1. วิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Enrichment)  โดยที่การสอนแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์เป็นวิธีการจัด

การศึกษาแบบขยายกิจกรรมในหลักสูตรให้กว้างและลึกซึ้งกว่าที่มีอยู่ในหลักสูตรปกติที่เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ  เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาและเด็กอาจใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเด็กอ่ืนในชั้นเรียน  
เดียวกัน  สามารถวางแผนในการจัดการศึกษาที่ให้เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษระดับอายุต่างกัน แต่มีความสนใจ
และมีความสามารถด้านเดียวกันมาเรียนด้วยกันเป็นบางชั่วโมง  โดยปรับเนื้อหาในหลักสูตรให้เข้มข้นและกว้างขวาง
ขึ้น  การสอนแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์ช่วยให้เด็กพัฒนาสิ่งที่สนใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการปูพ้ืนทักษะการเรียนรู้
การคิดวิเคราะห์สืบสวน สอบสวน หาความรู้ความจริง และสนับสนุนให้เด็กศึกษาหาความรู้ที่นอกเหนือจาก
จุดมุ่งหมายในการเรียนส าหรับเด็กปกติ  เหมาะส าหรับเด็กที่ก้าวหน้ากว่าเพ่ือน ๆ  และอาจเบื่อหน่ายการเรียน  

          1.1 ลักษณะการจัดกิจกรรมในการเรียนแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์  
     1.1.1 ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล  
     1.1.2 โครงงาน  
     1.1.3 ทัศนศึกษา  
1.2 การเรียนการสอนแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์ในชั้นเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ดังนี้  
     1.2.1 กิจกรรม แบบฝึกหัดต่าง ๆ จัดให้เปิดกว้างเป็นค าถามในลักษณะปลายเปิดให้มากที่สุด  
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     1.2.2 ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม หรือเสนอแนะรูปแบบหรือการ
เรียนการสอน  

     1.2.3 ฝึกให้เด็กได้ศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลึกและชัดเจน  
     1.2.4 ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ (LearningStyles) 

ของเด็กแต่ละคน  
     1.2.5 ฝึกการท าโครงสร้างการเรียนรู้แผนที่ความรู้ตนเอง  
     1.2.6 จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กในสิ่งที่สนใจ  พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด 

ระดับสูง  และสามารถบูรณาการหลาย ๆ สาขาเข้าด้วยกัน  มีความสามารถในหลักสูตรได้ดีขึ้น  
1.3 การสอนแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์  สามารถจัดกับกลุ่มเด็กได้ ดังนี้   
     1.3.1 จัดชั้นพิเศษให้กับเด็กท่ีมีความสนใจ มีความสามารถในเฉพาะวิชา การจัดห้องเรียน

พิเศษที่นักเรียนมีระดับความสามารถพอ ๆ กันมาเรียนรว่มกันเฉพาะวิชา ชว่ยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ
ได้ตามศักยภาพยิ่งขึ้น  ได้ท างานที่เหมาะสมมากข้ึน และครูสามารถจัดกิจกรรมง่ายขึ้น  ได้ท างานท่ีท้า
ทายทั้งครูและนักเรียน  

     1.3.2 จัดชั้นเรียนพิเศษบางเวลา เช่น เด็กเก่งคณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ นอก 
เวลาเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดเทอม อาจท าได้กับทั้งเด็กในโรงเรียนเดียวกัน ต่างชั้นเรียน  และเด็ก 
ต่างโรงเรียนกัน  

     1.3.3 จัดกิจกรรมพิเศษในชั้นเรียนปกติ  เป็นการจัดให้เด็กทุกระดับไว้ในกลุ่มเดียวกันใน 
บางครั้ง เพ่ือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เกิดพัฒนาการทางสังคมข้ึน  และควรจัดเด็กมีระดับการเรียน
เดียวกันไว้กลุ่มเดียวกัน  เพ่ือโอกาสในการใช้กิจกรรมเสริมที่ยากกว่าปกติ  ในปัจจุบันเป็นวิธีที่นิยม
แพร่หลาย  สามารถจัดได้หลากหลายตามความสามารถพิเศษของเด็กโดยไม่จ ากัดเฉพาะวิชาในหลักสูตร
เท่านั้น และมีผลกระทบทางจิตใจ อารมณ ์สังคม และกระบวนการเรียนรู้ในระยะยาวของเด็ก ส าหรับ
ประเทศไทอาจมีข้อจ ากัดในเรื่องวิธีสอนที่หลากหลาย 
     2. วิธีขยายหลักสูตร (Extension)  เป็นการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตรส าหรับเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษท่ีตอบสนองความสนใจ และความสามารถเป็นรายบุคคล สามารถท าเป็น งานเดี่ยวหรืองาน
กลุ่มได ้ เด็กสามารถเรียนเกินกว่าหลักสูตร กิจกรรม  และการด าเนินการจัดความสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  

2.1 การท าโครงการพิเศษ  
2.2 การเรียนรู้ในห้องศูนย์วิทยพัฒนา  
2.3 ท าศูนย์วิทยาการที่เป็นแหล่งกระตุ้นการเรียนรู้ตามความสนใจที่มีสื่อรูปแบบต่าง ๆ  
2.4 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2.5 เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร  
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2.6 ท าการก าหนดโครงงานร่วมกัน  
2.7 การเริ่มโครงการที่แปลกใหม่ร่วมกับนักเรียน  
2.8 แคมป์วิชาการ หรือแคมป์ตามความสนใจของเด็ก  
2.9 สร้างเครือข่ายกลุ่มที่มีความสนใจ หรือมีความพยายามแบบเดียวกันเข้าด้วยกัน 

โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษระดับสูง  
2.10 จัดการแข่งขัน ในบางครั้งการแข่งขันท าให้เกิดการกระตุ้น เกิดมีการท้าทายทาง ความคิด 

และท าให้เกิดการปรับคุณภาพการเรียนการสอนการเปรียบเทียบและแข่งขัน  เช่น โครงการโอลิมปิก
วิชาการ  การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

2.11. การฝึกทักษะการเรียนรู้  เช่น การหาข้อมูล การใช้ข้อมูล การวินิจฉัย วิเคราะห์ ใช้ 
วิจารณญาณกับข้อมูล การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 
     3. วิธีลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)  เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นทางการศึกษา

ได้มากขึ้นวิธีหนึ่ง  แต่ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องรัดกุมจึงจะเป็นผลดีกับเด็ก การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่สามารถ
เรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้สูงกว่าวัยของตนเอง เรียกว่า การสอนแบบลดระยะเวลาทั้งสิ้น วิธีนี้ใช้กันมานานในทุก ๆ 
ประเทศ  ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการมีมากมายหลากหลาย  แต่ที่มักจะพบ คือ การให้เด็กข้ามชั้นเรียนโดยขาด
กระบวนการที่ครบถ้วน  ท าให้เด็กมีผลเสียทางด้านอ่ืนภายหลัง  

3.1 หลักการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน  
     3.1.1 ให้เข้าเรียนเร็วกว่าวัยของเด็กปกติมาก ในกรณีท่ีเด็กมีความพร้อมสูงมากได้รับการ 

ตรวจสอบจากนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถ มีความมั่นคง ทางอารมณ์  สังคม และมี
วุฒิภาวะมากกว่าเพ่ือนวัยเดียวกัน และไม่ใช่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้เลื่อน  

     3.1.2 ข้ามชั้นเรียน ต้องมีการกลั่นกรองตามกระบวนการที่ดีดังที่กล่าวข้างต้น  โดยพิจารณา  
จากเด็กที่ชอบท างานที่ยาก ๆ สลับซับซ้อน  

     3.1.3 ให้เรียนในชั้นสูงกวา่บางวิชา วิธีนี้ได้ผลดีมากและเด็กไม่ถูกเพ่งเล็งมากนัก  
     3.1.4 ให้ท างานในชั้นสูงกว่าแต่เด็กยังอยู่ในชั้นเดียวกับเพ่ือน  
     3.1.5 ย่นหลักสูตรให้เด็กจบเร็วขึ้น โดยที่มีเนื้อหาเท่าเดิม  
     3.1.6 จัดกลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถเรื่องเดียวกัน แต่ต่างชั้นกันมาเรียนด้วยกัน  
3.2 ลักษณะเด็กที่จะพิจารณาให้ได้รับการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน  
     3.2.1 มีความสามารถมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจน  
     3.2.2 มีความกระหายที่จะเรียนรู้โดยไม่เครียด  
     3.2.3 มีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสังคมเหมาะกับอายุ  
     3.2.4 เด็กมีความพร้อมที่แยกจากเพ่ือน  
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      3.2.5 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียนมีความเห็นตรงกันว่าควรใช้กระบวนการจัดการศึกษา  
แบบนี้กับเด็ก  

     3.2.6 ต้องมีความแน่ใจว่าไม่เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่ที่อาจเป็นพ่อ แม่  
หรือครูที่ตั้งความคาดหวังกับเด็กสูงเกินจริง  

     3.2.7 ต้องมีคนดูแลและรับผิดชอบในการจัดครั้งนี้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  มีเกณฑ์ความสามารถ  
สติปัญญา IQ เกิน 130 ขึ้นไป (ในกรณีเด็กท่ีมีความสามารถทางการเรียน)  ได้รับการตรวจสอบจากนักจิตวิทยา
ที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถของเด็ก  

3.3 ประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน คือ  
     3.3.1 สามารถเรียนตามศักยภาพของตัวเอง  
     3.3.2 เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนสิ่งที่ยากขึ้นให้เหมาะกับความสามารถของตัวเด็กเอง  
     3.3.3 ลดทัศนคติทางลบกับการเรียนรู้ลดความทะนงตัวช่วยเด็กเก่งไม่ให้เบื่อหน่ายการเรียน  

ในวิชาปกติที่เขาไปได้เร็วกว่าเพ่ือน ๆ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการถดถอยทางศักยภาพของเด็ก  หรือท าลาย
ศักยภาพตนเอง แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     4. การใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแล (Mentoring)  เป็นการใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมา
ช่วยเด็กท่ีมีความสามารถโดดเด่น  มักจะท าในระดับมัธยมศึกษากับเด็กท่ีมีความสนใจอย่างเด่นชัด และมีทักษะ
พ้ืนฐานทางสังคมดีจัดระบบวิธีเรียนของตนเองได้ดีแล้ว  ซ่ึงเด็กสามารถท างานภายใต้ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ทนาย นักเคม ีนักประวัติศาสตร์ สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ การใช้วิธีการ
ทางการศึกษาที่ดีไม่ควรยึดวิธีการเดียว  เพราะท าให้เกิดสภาพการศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่นตามความต้องการหรือ
สภาพความสามารถของเด็ก การก าหนดและเลือกใช้วิธีการจัดการศึกษาจะไม่ตายตัว  มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
(Dynamic Process) และควรใช้วิธีหลายอย่างในโครงการเดียวกัน เช่น อาจใช้ทั้งแบบ Enrichment,Extension, 
Acceleration และ Mentoring โดยมีแนวพิจารณาจากความต้องการและความสามารถของเด็ก  ควบคู่ไปกับ
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน  ดังนั้น การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางนั้น จะต้องดัดแปลงตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแต่ละ
โรงเรียนที่สามารถจัดให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  การให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้จ าเป็นต้องสร้างระบบ
โครงสร้างทางการศึกษาที่จะสามารถรองรับความต้องการในส่วนนี้ 

2.6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 การด าเนินงานจัดการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ด าเนินการจนส าเร็จผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไว้ได้นั้น  
การวางแผนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับการศึกษาจะสามารถช่วยขับเคลื่อน
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การด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้มีการสร้างระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีดี  สอดคล้องตามนโยบายระดับประเทศ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ให้เป็นนักเรียน นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่สามารถน าความรู้   ทักษะ 
ประสบการณ์และเจตคติที่ดี   ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  รวมถึงการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง สถาบันอุดมศึกษา 
และศูนย์วิจัย โดยแต่ละฝ่ายมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ   

 การบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
เป็นการบรหิารงานอย่างเปน็ระบบภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้  

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและด าเนินงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ด าเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  มีหน้าที่
ก ากับดูแลและด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนใน
โครงการ  กรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ  และคณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ  
โดยก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ  รวมถึงการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  

2. มีระบบการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทีด่ี  โดยในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ให้ความส าคัญกับการประชุม วางแผน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ  เพ่ือพัฒนาโครงการด้วยความเข้มแข็ง
และยั่งยืน  มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
โดยมีการจัดกิจกรรมและทรัพยากรสนับสนุนอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมเรียนให้ลึก..เรียนให้ซึ้ง และ กิจกรรม 
Go to Uni ที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการโดยการประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาเฉพาะต่าง ๆ  จากสถานบันระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนในโครงการจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ทีห่ลากหลาย   และเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับวิธีการและบรรยากาศในการเรียนรู้กับบุคลากรที่เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคต 

3. มีระบบที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยบุคลากร
ของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน  ต้องทราบถึงความส าคัญ อุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
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ซึ่งมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต้องพัฒนาระบบ สื่อ และวิธีการต่าง ๆ ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่สนใจรายละเอียดของโครงการ  ต้องจุด
ประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครอง  ให้เห็นความส าคัญ
และคุณค่าของโครงการ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายและป้องกันการแบ่งแยกระหว่าง
กลุ่มนักเรียนในโครงการกับนักเรียนแผนการเรียนปกติของโรงเรียน 

4. มีระบบที่ดีในการการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน   ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่จะท าให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค ์ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ต้องเป็นผู้มพ้ืีนฐานความสามารถในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์   กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีความส าคัญ มีความเท่ียงและเชื่อถือ
ได้   โดยการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และสังคมทั่วไป
เห็นความส าคัญของโครงการ  ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงมาสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   

5. มีระบบที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  โดยออกแบบ
และพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับนักเรียนกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้สามารถสนองตอบต่อความสามารถ
และความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ( Customized Curriculum)  ช่วยให้นักเรียนค้นพบความถนัด
และความสนใจของตนเอง  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนในโครงการอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนยังเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจและ
สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าของการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่นักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนวัตกร  ที่มีความสามารถตามสาขา  ท างานร่วมผู้อื่น  
และแข่งขันกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติในอนาคตได้   

6. มีระบบที่ดีในการระดมทรัพยากรส าหรับการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จ  โดยการวิเคราะห์
อย่างชัดเจนถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร ที่จะท าให้การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพได้ตามที่คาดหวัง  มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ทุกกิจกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาโครงการได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้  ประสบการณ์  และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมโดย
ได้รับค าปรึกษาจากคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อย่างใกล้ชิด   
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7. มีระบบที่ดีในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี ความส าคัญ
สูงสุดต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จ าเป็นต้องมีแผนในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่
ปฏิบัติการสอน  ให้บริหารจัดการและด าเนินงานโครงการด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
ด้วยวิธีการเชิงรุกที่หลากหลาย  โดยสามารถพิจารณาตามบทบาท ดังนี้  

     7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้   ซ่ึงนอกเหนือจากต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียนอย่าง
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ัวไปแล้ว  ผู้บริหารโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ยังมีคุณสมบัติและสมรรถนะ ดังนี้  

7.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อม่ันและศรัทธาในอุดมการณ์และเป้าหมาย ในการพัฒนา 
นักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  

7.1.2 มีศักยภาพในการสร้างเครือข่าย  สามารถบริหารจัดการให้มีการประสานขอความร่วมมือ 
และการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัย และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างดี  

7.1.3 มีความเป็นนักวิชาการ  รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 
และองค์ความรู้ต่าง ๆ  โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และผลการวิจัยใหม่ ๆ 
ด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะจากสื่อภาษาอังกฤษและจากข้อมูลของประเทศที่มีการพัฒนาการศึกษาในด้านนี้ อย่างต่อเนื่อง  

7.1.4 มีพ้ืนฐานองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นอย่างดี มีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี 
มีวุฒิการศึกษาขั้นต ่าระดับปริญญาโท  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหรือเคยท าวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  มีความสามารถในการนิเทศภายในสถานศึกษา  และให้ค าปรึกษาแกค่รูและบุคลากรของโรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี ได้อย่างดี  

     7.2 ครูผู้สอน  มีบทบาทเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของนักเรียนในโครงการ  และยังมีหน้าที่ในการพัฒนานักเรียนให้มีอุดมการณ์ตามเป้าหมาย  มีจิต
วิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และนนวัตกรของสังคมไทย เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ มีความเสียสละท างานเพ่ือสังคม รู้จักตนเอง  สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  ครูผู้สอนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
จึงมีคุณสมบัติและสมรรถนะ  ดังนี้  

7.2.1 มีความรู้ มีความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธาในอุดมการณ์การพัฒนานักเรียนโครงการ 
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ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี     
7.2.2 มีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับจิตวิทยาศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้   สามารถจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ือพัฒนาให้มี
ทักษะและความสามารถตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโครงการได้  

7.2.3 มีความเป็นนักวิชาการ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและ 
องค์ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลการวิจัยด้านการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  

7.2.4 มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ สามารถใช้ 
เพ่ือการสื่อสารและเพ่ือใช้ในการน าเสนอผลงาน  ตลอดจนสามารถน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือเสนอผลงาน
ในเวทรีะดับชาติและนานาชาติได ้ 

7.2.5 มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเพ่ือการค้นหาข้อมูลและการจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก  

7.2.6 มีพ้ืนฐานองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มีผลการเรียน 
อยู่ในระดับดี  มีวุฒิการศึกษาขั้นต า่ระดับปริญญาตรีในสาขาวชิาที่สอน  และมีประสบการณ์ในการวิจยัเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สามารถเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนในโครงการได ้ 

7.2.7 สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันปฏิบัติงานปกติหรือในวันหยุดเป็นครั้งคราวตามความ 
เหมาะสมและความจ าเป็น  เพ่ือการพัฒนตนเองและเพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

 โครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
ปีการศึกษา 2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 

- รายวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน 66.0 หน่วยกิต  (2,640 คาบเรียน / ปีการศึกษา) 
- รายวิชาเพ่ิมเติม  จ านวน 36.0 หน่วยกิต  (1,440 คาบเรียน / ปีการศึกษา) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
- รายวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน 41.0 หน่วยกิต  (1,640 คาบเรียน / ปีการศึกษา) 
- รายวิชาเพ่ิมเติม  จ านวน 66.0 หน่วยกิต  (2,640 คาบเรียน / ปีการศึกษา) 

 
รายวิชาเพิ่มเติม  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   

ปีการศึกษา 2564  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คาบ / สัปดาห์ 

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 2 
ค21203 พีชคณิต 1.0 2 

ว21201 เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 1.0 2 

ว21203 เสริมเคมี 1.0 2 
อ21203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1- 0.5 1 
ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 2 

ว21202 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1.0 2 

ว21204 เสริมชีววิทยา 1.0 2 
ว21205 เสริมฟิสิกส์ 1.0 2 

อ21204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 

อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 

ตารางท่ี 1  รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คาบ / สัปดาห์ 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 2 

ว22201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 2 
ว22203 โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ 1.0 2 

ว22263 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1.0 2 
อ22203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 

ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 2 
ค22203 เรขาคณิต 1.0 2 

ว22202 พลังงานทดแทน 1.0 2 

ว22264 IPST- Microbox  1.0 2 
อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 

อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 

ตารางท่ี 2  รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คาบ / สัปดาห์ 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 2 
ค23203 เทคนิควิธีการแก้ปัญหา 1.0 2 

ว23201 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.0 2 

ว23203 อิเล็กทรอนิกส์ 1 1.0 2 
อ23203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 2 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 
ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 2 

ค23204 GSP เบื้องต้น 1.0 2 

ว23202 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 2 
ว23205 เสริมฟิสิกส์ 1.0 2 

อ23204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 

อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 

ตารางท่ี 3  รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คาบ / สัปดาห์ 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 3 

ว31208 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.0 2 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 3 

ว31221 เคมี 1 1.5 3 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 

ว31223 เทคนิคการปฏิบัติการทางเคมี 1.0 2 

ว31291 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 2 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 

ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 3 
ค31209 เรขาคณิตวิเคราะห์ขั้นสูง 1.0 2 

ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 3 

ว31222 เคมี 2 1.5 3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คาบ / สัปดาห์ 

ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
ว31246 เทคนิคการปฏิบัติการทางชีววิทยา 1.0 2 

ว31208 เทคนิคการปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1.0 2 

ว31292 ระบบสารสนเทศ 1 1.0 2 
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 

อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
ตารางท่ี 4  รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คาบ / สัปดาห์ 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 3 

ค32203 พีชคณิต 1.0 2 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 1.5 3 

ว32221 เคมี 3 1.5 3 

ว32241 ชีววิทยา 3 1.5 3 
ว32204 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.0 2 

ว32291 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 2 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 
อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 

ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 3 
ค32204 การประยุกต์ความน่าจะเป็น 1.0 2 

ว32202 ฟิสิกส์ 4 1.5 3 

ว32222 เคมี 4 1.5 3 
ว32242 ชีววิทยา 4 1.5 3 

ว32205 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 2 

ว32292 ระบบสารสนเทศ 2 1.0 2 
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 

อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 

ตารางท่ี 5  รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คาบ / สัปดาห์ 

ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 3 

ค33205 คณิตศาสตร์เพ่ือการศึกษาต่อ 1 1.0 2 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 1.5 3 

ว33221 เคมี 5 1.5 3 

ว33241 ชีววิทยา 5 1.5 3 
ว33224 เคมีประยุกต์ 1 1.0 2 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 
ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 3 

ค33206 คณิตศาสตร์เพ่ือการศึกษาต่อ 2 1.0 2 
ว33202 ฟิสิกส์ 6 1.5 3 

ว33222 เคมี 6 1.5 3 

ว33242 ชีววิทยา 6 1.5 3 
ว33225 เคมีประยุกต์ 2 1.0 2 

ว33292 ระบบสารสนเทศ 3 1.0 2 

อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 
อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 

ตารางท่ี 6  รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 

มาตรฐาน 
สพฐ. 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

1. เรียนให้ลึก..เรียนให้ซึ้ง 1, 2 และ 3 1 และ 5  92.6 

2. Go to Uni 1, 2 และ 3 1, 5 และ 7 90.2 

3. แข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1, 2 และ 3 1, 5 และ 6 91.4 

4. Wrap Up 1, 2 และ 3 1 และ 5 95.8 
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กิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 

มาตรฐาน 
สพฐ. 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

5. ติวฟิต พิชิต O-NET 1, 2 และ 3 1, 5 และ 6 95.0 

6. ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 

1, 2 และ 3 1 และ 5 97.2 

7. ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 

1, 2 และ 3 1, 3 และ 5 93.8 

8. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 

1, 2 และ 3 1, 3 และ 5 95.8 

9. พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1, 2 และ 3 1, 3 และ 5 96.4 

ตารางท่ี 7  กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  
ปีการศึกษา 2564 

2.7 งานวิจัยและการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model  

2.7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโดยใช้ CIPP Model   

      ด ารงค์ พลโภชน์ (2555) ประเมินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม OBEC ส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา  2552 – 2554  มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพ่ือประเมินผล
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป  (CIPP Model)  และเพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ค่านิยมองค์กร OBEC ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาและบุคลากรจากส่วนกลาง  ผลการประเมิน พบว่า  บริบทโครงการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 และผลการประเมินความเป็นไปได้ 
ในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78  ปัจจัย
น าเข้าของโครงการ  ในส่วนของกิจกรรมการด าเนินการโครงการเน้นการจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงแนวคิดการพัฒนา
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ด้านจิตพิสัย ตามแนวคิดของ แคทโวลและคณะ ในส่วนของกระบวนการ มีจุดอ่อน  ในระยะแรก โดยบุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร OBEC  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต่เมื่อน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม โครงการ  โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความรู้ความเข้าใจและมีการ
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  ท าให้เกิดการปฏิบัติมากขึ้น  จึงส่งผลให้ผลผลิตของโครงการ คือ 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกิด เจตคติที่ดีต่อค่านิยมองค์กร OBEC อยู่ในระดับมาก ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่
ปฏิบัติสอดคล้องตาม ค่านิยมองค์กร OBEC นอกจากนี้พบว่า วิธีบริหารจัดการที่จะส่งเสริมการเกิดค่านิยมได้แก่ 
สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ทดลอง ลงมือท า ส่งเสริมสนับสนุน สรุปผลของการปฏิบัติสัมพันธ์  และ ส่งเสริม
เป้าหมายองค์กรจริงตามความคาดหวัง  ปัญหาที่พบส าคัญ คือ ความสม ่าเสมอและทั่วถึงของการด าเนินกิจกรรม
โครงการในส่วนของการส่งเสริมในแต่ละด้านนั้น พบว่า การเป็นองค์กรที่มีชีวิต ควรเน้นที่การสร้างวิธีการบริหาร
จัดการก่อนเป็นอันดับแรก ต่อมาจึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ในด้านต่าง ๆ การพร้อมจิตเอ้ืออาทร  ควรเน้นที่
การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร การมีอาภรณ์ คือ ความขยัน เน้นให้เกิดความสุขในที่ท างาน การมีใจยึดมั่น
หลักยุติธรรม  เน้นที่ความปลอดภัยและความ เชื่อมั่น ศรัทธาในองค์กร  และเงื่อนไขที่จะท าให้การด าเนินงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร OBEC ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในส่วนกลางและ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา บรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ ความเข้าใจ การเห็นความส าคัญและการมองเห็นผลที่เกิดข้ึน  

พัชนี สมพงษ์ (2555)  ประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา   
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ 16 
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (ส าหรับคณะกรรมกรด าเนินงานโครงการ) แบบสอบถาม
ความเห็นต่อโครงการศึกษาอบรม (ส าหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม) แบบสอบถามการติดตามผลการศึกษา
อบรม แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ และแบบวิเคราะห์เอกสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท ได้แก่
วัตถุประสงค์ของการ จัดการศึกษาอบรม พบว่า สอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข ความต้องการของผู้เข้ารับ
การศึกษา อบรม และปัญหาและสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งน าไปสู่ความจ าเป็นของการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ 
มาก ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ คุณลักษณะของอาจารย์พิเศษ คุณลักษณะของแพทย์พ่ีเลี้ยงประจ าแหล่งฝึก  
คุณสมบัติของผู้ข้ารับการศึกษาอบรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ศึกษาอบรม มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม และการประสานงานมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ด้านผลผลิต ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และการน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ประมวลศิลป วิทยา (2557)   ประเมินโครงการพิเศษน าร่องโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
โดยใช้ CIPP MODEL มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการหองเรียนพิเศษน าร่อง โรงเรยีนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
โดยใช้การประเมินผลรูปแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูผู้สอน นักเรียนในโครงการ ครูที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ ผู้ปกครอง ของนักเรียนในโครงการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการพิเศษน าร่อง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท (Context)  วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก รูปแบบการด าเนินงานมีความชัดเจน เข้าใจง่าย  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
ความพร้อมของการจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับการด าเนินงานโครงการ  มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการ (Process) การด าเนินงานของโครงการ  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และด้านผลผลิต (Product)  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการในด้านคุณลักษณะและความสามารถเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยสรุป  บุคลากรที่เก่ียวข้องกับโครงการห้องเรียน
พิเศษน าร่องแบบพอเพียงโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรม
อ่ืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  

นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ (2560)  ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่ง 
สุวรรณภูมิโดยใช้การประเมินแบบ  CIPP Model  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนา
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  โดยใช้การประเมินแบบ CIPP Model ศึกษาข้อเสนอแนะนักบริหาร
โครงการพัฒนานักศึกษา  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา
เครื่องมือที่ใช้มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.93  โดยผลการวิจัย พบว่า การประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
ทั้งนี้ผลการประเมินจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่แตกต่างกัน และจากการใช้ CIPP Model ท า
ให้ทราบถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาโครงการว่าควรเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  และ 
มีการใช้เทคโนโลยีและบูรณาการกับแผนการสอนอย่างสม ่าเสมอ  

Rezaee และ Shokrpour (2011)  น า CIPP model  ไปใช้ในการตรวจสอบประสิทธิผลด้าน  
วิชาการของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียม มหาวิทยาลัย
ชั้นน าระดับโลก  โดยใช้ระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกันทั้งในระดับสาขา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินผลของคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย Shiraz University of Medical Science 
ในประเทศอิหร่าน จากการประเมินผลด้วยรูปแบบ CIPP Model ช่วยให้ผู้วิจัยทราบถึงประสิทธิภาพด้านวิชาการ
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ของคณะ  และสามารถระบุถึงตัวบ่งชี้นั้น ๆ ได้ โดยจากความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน  พบว่า เนื้อหาและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  มีความชัดเจนและน าไปประยุกต์ใช้ได้  แต่ในด้านของระยะเวลา 
รูปแบบการสอบและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ยังต้องแก้ไข นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยอัตราที่สูงต่อเนื่องกันระหว่างปี 2005-2007 บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของด้าน 
กระบวนการและปัจจัยน าเข้า  

ในปี 2013 Kocaman & Balcioglu ประเมินความตระหนักถึงความก้าวหน้าของนักศึกษา  
ที่เข้าเรียนในหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัย Sakarya ประเทศตุรกี  โดยใช้ CIPP Model หาจุด
แข็งจุดอ่อน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อไป จากงานวิจัยพบว่า ผู้เรียนชอบท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มมากกว่าท างาน
คนเดียว  ผู้เรียนส่วนมากชอบการเรียนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และผู้เรียนไม่ชอบเรียนแบบบรรยาย แต่
ชอบให้มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน  จะเห็นได้ว่านักวิจัยหลายท่านใช้ CIPP Model  เพ่ือประเมินผล
โครงการต่าง ๆ  เนื่องจากการประเมินผลรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม สามารถประเมินผลได้ครอบคลุมใน
หลาย ๆ ด้าน และชี้ให้เห็นข้อดีข้อด้อยของโครงการได้อย่างชัดเจน  

Lismadiana และคณะ (2020)  พบว่า การน ารูปแบบ CIPP มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
ส าหรับการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาตินั้นมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน  โดยน ามาใช้ในการประเมินผลโครงการ
พัฒนานักกีฬาทีมชาติของ Yogyakarta Special Region training center  ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 50 คน ได้แก่ ผู้จัดการ ผู้ฝึก และนักกีฬา โดยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การตอบ
แบบสอบถาม และการศึกษาอ้างอิง จากผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทของ โครงการมีความเหมาะสมด้านปัจจัย
น าเข้าซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างยังขาดแคลน  ด้านกระบวนการมีความเหมาะสม 
และท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านผลผลิตที่ดี  

2.7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

สุภลักษณ ์สถิตไชยนนท์ และคณะ (2557) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ในด้านวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น  ความเหมาะสมด้านกระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ส าเร็จการศึกษา เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์หลักสูตรมีความชัดเจน 
และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมด้านปัจจัย  เบื้องต้น ได้แก่ โครงสร้าง
หลักสูตร เนื้อหารายวิชา คุณลักษณะของครูผู้สอน คุณลักษณะของนักเรียน อาคาร สถานที่สื่อ อุปกรณ์การเรียน
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การสอน และงบประมาณ มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ความเหมาะสมด้านกระบวนการ 
ได้แก่ การบริหารหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากผ่านเกณฑ์การประเมิน และด้านผลผลิตของหลักสูตรได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโครงการ SM และโครงการ EN ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนโครงการ MEP  ไมผ่่าน 
เกณฑ์การประเมิน  การประเมินการคิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการ
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ  มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ยกเวน้กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ (2561) ประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรม  
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดย
ใช้กรอบการประเมินแบบ CIPP MODEL ได้แก่  ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จ านวน 6 ฉบับ โดยท าการหาคุณภาพของ
เครื่องมือเป็นค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญ  และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค ได้ผลตั้งแต่ 0.78 -0.83 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์ 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมในโครงการทั้งหมด สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการประเมิน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ  มีผลการประเมินภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นผลลัพธ์สู่ผู้เรียน คือ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เจตคติ
ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พฤติกรรมขยันหมั่นเพียร พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับจริงเป็นบางครั้ง  ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ และความมีวินัย พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับจริง ส่วนที่สอง ผลลัพธ์สู่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คือ ความรู้และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษ
ที่ 21 และสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่วนที่สามความพึงพอใจต่อโครงการ 
พบว่า ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ปรีชา ศรีทา (2562)  ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ  
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ ซิปโมเดล (CIPP Model) ประชากรที่ใช้
ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน
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พิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการ
ประเมิน พบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการ
ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินกระบวนการ  พบว่า 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินผลผลิตด้านระดับความพึงพอใจ พบว่า โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินผลผลิตด้านการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในโครงการ พบว่า ในภาพรวมค่าร้อยละของจ านวน  
นักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ  คิดเป็น
ร้อยละ 100.00  ในขณะที่วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 85.71  ส่วนค่าร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ คิดเป็นร้อย
ละ100.00  วิชา SCIENCE และ MATH คิดเป็นร้อยละ 98.57 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  คิดเป็นร้อยละ 
95.71 และวิชาคณิตศาสตร์เข้ม  คิดเป็นร้อยละ 91.43 ตามล าดับ  

กล่าวโดยสรุป คือ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยใช้ CIPP Model จะช่วยให้สามารถประเมินและวิเคราะห์
จุดแข็งและจุดด้อยของโครงการได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถก ากับติดตามปัจจัยได้หลายด้าน ได้แก่ หลักการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  หลักสูตรของโครงการ  ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง  วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ  กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  การบริหารจัดการ  การด าเนินงาน  การ
ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน การปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงาน
กับวัตถุประสงค์ของโครงการได้  ทั้งยังสามารถสังเกต  ปรับปรุง  และพัฒนาโครงการเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท 
การเรียนและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมาย  รวมถึงสามารถพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบของโครงการให้ดี
ยิ่งขึ้นได ้ ซึ่งเป็นการประเมินที่ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง 
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2.8 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3  ขั้นตอนการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model 

การประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model (Stufflebeam & Other, 1971) 

1) การประเมินด้านบริบท  
    (Context Evaluation : C)  
– หลักการและเหตุผลของโครงการ  
– วัตถุประสงค์ของโครงการ  
– ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
– ความสอดคล้องกับหลักสูตร 

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า  
   (Input Evaluation : I)  
     – วิทยากรในโครงการ  
     – ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์  
     – งบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรร  
     – แหล่งเรียนรู ้

3) การประเมินกระบวนการ  
   (Process Evaluation : P)  
     – ขั้นการเตรียมการ  
     – ขั้นการด าเนินงาน  
     – ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน  
     – ขั้นการปรับปรุงการด าเนินงาน 

4) การประเมินผลผลิต  
   (Product Evaluation : P)  
   ระดับคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน  
(Planning Decision)  
ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 

การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างโครงการ 
(Structuring Decisions)  
เลือกแบบแผนการจัดกจิกรรมที่เหมาะสม 
 
 
 

การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementation Decisions)  
ปรับปรุงกิจกรรมการด าเนินงาน  
และการเร่งรดัโครงการ  
ติดตามก ากับการด าเนินงานตามแผน 
 

การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ  
(Recycling Decisions)  
การปรับ ขยายโครงการ หรือลม้เลิกโครงการ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการประเมิน 

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มีวิธีด าเนินการ ดังนี้  

3.1 กรอบแนวทางการประเมิน  
3.2 ขั้นตอนการประเมินโครงการ โดยใช้ CIPP Model  
3.3 ขอบเขตด้านผู้ประเมินโครงการ  
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 กรอบแนวทางการประเมิน  
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินได้น ามาเป็นกรอบ แนวทางการประเมิน 

โดยใช้ CIPP Model ดังนี้  
ตารางที่ 8  กรอบแนวทางการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ  
               คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

1. ด้านบริบท  
- หลักการและเหตุผล  
- วัตถุประสงค์  
- ความต้องการของ     
  ผู้เรียนและชุมชน  
- ความสอดคล้องกับ 
  หลักสูตร 

1. ผู้บริหาร   
   สถานศึกษา  
2. คร ู 

ฉบับที่ 1  
แบบประเมิน 
ด้านบริบท 

1. ความถี ่ 
2. ร้อยละ  
3. ค่าเฉลี่ย  
4. ส่วนเบี่ยงเบน  
   มาตรฐาน 

ผลการประเมิน  
โดยภาพรวม  
มีความสอดคล้อง
เหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า  
- วิทยากรในโครงการ  
- ความพร้อมวสัดุอุปกรณ์  
- งบประมาณที่ได้รับ 
  การจัดสรร  
- อาคารสถานที่ 

1. ผู้บริหาร  
   สถานศึกษา  
2. คร ู 

ฉบับที่ 2  
แบบประเมิน
ด้านปัจจัย
น าเข้า 

1. ความถี ่ 
2. ร้อยละ  
3. ค่าเฉลี่ย  
4. ส่วนเบี่ยงเบน  
   มาตรฐาน 

ผลการประเมิน  
โดยภาพรวม  
มีความสอดคล้อง
เหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
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ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

3. ด้านกระบวนการ 
- ขั้นการเตรียมการ  
- ขั้นการด าเนินงาน  
- ขั้นประเมินผลการ 
  ด าเนินงาน  
- ขั้นการปรับปรุงการ 
  ด าเนินงาน 

1. ผู้บริหาร  
   สถานศึกษา  
2. คร ู
3. นักเรียน 

ฉบับที่ 3  
แบบประเมิน
ด้านกระบวน 
การ ส าหรับ
ผู้บริหาร 
สถานศึกษา
และ คร ู 
 
ฉบับที่ 4  
แบบประเมิน
ด้านกระบวน 
การ ส าหรับ
นักเรียน 

1. ความถี ่ 
2. ร้อยละ  
3. ค่าเฉลี่ย  
4. ส่วนเบี่ยงเบน  
   มาตรฐาน 

ผลการประเมิน  
โดยภาพรวม  
มีความสอดคล้อง
เหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

4. ด้านผลผลิต  
4.1. ผลการพัฒนาของ
นักเรียน  
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉลี่ย 
สะสมทุกรายวิชา  
 
 
 
 
4.1.2 ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ 
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
 
 
 

 
 
 
งานวัดผลและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
งานวัดผลและ
ประเมินผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายงาน 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
ทุกรายวิชา 
 
 
รายงานผล
การประเมิน
ความสามารถ 
ในการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ 
 

 
 
 
1. ความถี ่ 
2. ร้อยละ  
 
 
 
 
 
1. ความถี ่ 
2. ร้อยละ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
ของนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉลี่ย 
สะสมทุกรายวิชา 
2.50 ขึ้นไป  
 
ร้อยละ 90 
ของนักเรียน 
มีความสามารถ 
ในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 
ระดับดีเยี่ยม  
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ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

4.1.3 ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค ์ 
 
 
 
4.1.4 ผลการทดสอบ 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  
 
 
 
4.1.5 ผลการสอบ 
โครงการ สอวน.  
 
 
 
4.1.6 ผลการสอบเข้า
เรียนต่อในระดับ 
อุดมศึกษา  
 
 
 
4.2 ความพึงพอใจ 
     ของผู้ปกครอง 

งานวัดผลและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา
แห่งชาติ  
 
 
 
มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิก
วิชาการ  
(สอวน.) 
 
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 
 
 
 
ผู้ปกครอง 

รายงานผล
การประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
 
 
รายงานผล
การทดสอบ 
O-NET ของ
นักเรียนชั้น  
ม.3 และ ม.6  
 
รายงานผล
การสอบ
คัดเลือก 
สอวน. 
  
รายงานผล
การเข้าศึกษา
ต่อในระดับ 
อุดมศึกษา  
 
 
ฉบับที่ 5  
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง
ที่มีต่อด้าน
ผลผลิต 

1. ความถี ่ 
2. ร้อยละ  
 
 
 
 
ค่าเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
ความถี่ 
 
 
 
 
1. ความถี ่ 
2. ร้อยละ  
 
 
 
 
1. ความถี ่ 
2. ร้อยละ  
3. ค่าเฉลี่ย  
4. ส่วนเบี่ยงเบน  
   มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 90 
ของนักเรียน 
ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 50  
ของนักเรียนที่
ทดสอบ O-NET 
มีผลการทดสอบ 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลาง
ของมาตรฐานชาติ 
จ านวนนักเรียน 
ที่สอบผ่าน 
การคัดเลือก 
เพ่ิมข้ึนกว่า 
ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละ 90 
ของนักเรียน 
ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
 
ผลการประเมิน  
โดยภาพรวม  
มีความสอดคล้อง
เหมาะสม อยู่ใน 
ระดับมากข้ึนไป 
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3.2  ขั้นตอนการประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model  
การประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model  ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971)  ได้แบ่งการ

ประเมินในแต่ละด้าน ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)  การประเมินด้านปัจจัย
น าเข้า (Input Evaluation)  การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  และการประเมินด้านผลผลิต 
(Product Evaluation)  ซึ่งมีขั้นตอนในการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

3.2.1 การประเมินกอนด าเนินการ เป็นการเตรียมการจัดท าโครงการ คือ การประเมินด้านบริบท  
(Context Evaluation) และการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)  

3.2.2 การประเมินระหว่างด าเนินการ เป็นการประเมินขณะน าแผนไปปฏิบัติงาน คือ การประเมินดาน
กระบวนการ (Process Evaluation)  

3.2.3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เป็นการสรุปผลโครงการและประเมินผลการด าเนินการ คือ การ
ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)  

3.3 ขอบเขตด้านผู้ประเมินโครงการ  
การประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินโครงการ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  ได้มาจาก
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ประกอบด้วย  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเมินด้าน
บริบท ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า และประเมินด้านกระบวนการ จ านวน 4 คน  

2. ครู ได้แก่ ครูที่ปรึกษา ครูผู้ปฏิบัติงาน และครูผู้สอน ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า และประเมินด้าน 
กระบวนการ จ านวน 70 คน  

3. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ประเมินด้านกระบวนการ จ านวน 290 คน  

4. ผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
ประเมินด้านผลผลิต จ านวน 290 คน  

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
3.4.1 รูปแบบการสร้างเครื่องมือการประเมินโครงการ ผู้รายงานได้สร้างเครื่องมือ เพ่ือประเมินโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
ปีการศึกษา 2564  โดยใช้ CIPP Model จ านวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย แบบประเมินด้านบริบท  แบบประเมิน
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ด้านปัจจัยน าเข้า แบบประเมินด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู   แบบประเมินด้าน
กระบวนการส าหรับนักเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต  ดังนี้   

ฉบับที่ 1  แบบประเมินด้านบริบท ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ การศึกษาสูงสุด หน้าที่
ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดประเภทแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบท เป็นการประเมินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ 
ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ การศึกษาสูงสุด หน้าที่
ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน เป็นแบบสอบถาม  ชนิดปลายปิดประเภทแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า  เป็นการประเมินวิทยากรในโครงการ  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และอาคารสถานที่   ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ  ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของโครงการพัฒนา 
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ผู้ประเมิน คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ การศึกษาสูงสุด หน้าที่
ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน เป็นแบบสอบถาม  ชนิดปลายปิดประเภทแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ  ขั้นการด าเนินงาน  ขั้นประเมินผล 
การด าเนินงาน  และขั้นการปรับปรุงการด าเนินงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  
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น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

ฉบับที่ 4  แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน  ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ นักเรียน แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ และระดับชั้นที่ศึกษา เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิดประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผล
การด าเนินงาน และขั้นการปรับปรุงการด าเนินงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ประกอบด้วย 

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

ฉบับที่ 5  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังนี้  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ การศึกษาสูงสุด  และ
ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ประเภทแบบ ตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

3.4.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการประเมินโครงการ  

ฉบับท่ี 1  แบบประเมินด้านบริบท  ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีขั้นตอนการ
สร้าง  ดังนี้   

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินโครงการ  

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน CIPP Model 
ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971)  ในการประเมินโครงการด้านบริบท  

3. สร้างแบบประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน  
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4. น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก)  เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

5. น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective : IOC) 
ค านวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์  

  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม วัตถุประสงค ์ 

 -1 หมายความว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จึงสามารถน าไปใช้งานได้  และน า 
แบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของค าถามให้มีความชัดเจนมากข้ึน  

เกณฑ์การประเมินโครงการด้านบริบท (Context Evaluation) มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

6. จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านบริบท โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ฉบับสมบูรณ์  เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4  
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี   

เริ่มต้น 
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการ ด้านบริบท 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยใช้ CIPP Model ด้านบริบท 

สร้างแบบประเมินโครงการ ด้านบริบท 

น าแบบประเมินโครงการ ด้านบริบท 
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการ ด้านบริบท 
เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สิ้นสุด 
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการ ด้านบริบท 

น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 
มาวิเคราะห์หาค่า IOC 
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ฉบับที่ 2  แบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีขั้นตอนการ
สร้าง  ดังนี้   

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินโครงการ  

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน CIPP Model 
ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971)  ในการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 

3. สร้างแบบประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน  

4. น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก)  เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

5. น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective : IOC) 
ค านวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์  

  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม วัตถุประสงค ์ 

 -1 หมายความว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จึงสามารถน าไปใช้งานได้  และน า 
แบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของค าถามให้มีความชัดเจนมากข้ึน  

เกณฑ์การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
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1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  
น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

6. จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ฉบับสมบูรณ ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้า 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน โดยใช้ CIPP Model ด้านปัจจัยน าเข้า 

สร้างแบบประเมินโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้า 

A 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า ของโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี   

ฉบับที่ 3  แบบประเมินด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีขั้นตอนการสร้าง  ดังนี้   

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินโครงการ  

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน CIPP Model 
ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971)  ในการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 

น าแบบประเมินโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้า 
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้า 
เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สิ้นสุด 
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้า 

น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 
มาวิเคราะห์หาค่า IOC 

A 
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3. สร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารและครู ของโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตการประเมิน  

4. น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก)  เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

5. น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective : IOC) 
ค านวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์  

  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม วัตถุประสงค ์ 

 -1 หมายความว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จึงสามารถน าไปใช้งานได้  และน า 
แบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของค าถามให้มีความชัดเจนมากข้ึน  

เกณฑ์การประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีลักษณะเป็น มาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  
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6. จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารและครู โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ฉบับสมบูรณ ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป  

จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารและครู ของโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับผูบ้ริหารและคร ู

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยใช้ CIPP Model  

ด้านกระบวนการ ส าหรับผูบ้ริหารและคร ู

สร้างแบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารและครู 

น าแบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารและครู 

ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

B 
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แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารและครู ของโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    

ฉบับที่ 4  แบบประเมินด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทมุธานี  ผู้ประเมิน คือ นักเรยีน มีข้ันตอนการสร้าง  ดังนี ้  

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินโครงการ  

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน CIPP Model 
ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971)  ในการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 

3. สร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตการประเมิน  

4. น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก)  เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

B 

จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารและครู 

เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สิ้นสุด  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับผูบ้ริหารและครู 

น าผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ 
มาวิเคราะห์หาค่า IOC 



56 
 

5. น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective : IOC) 
ค านวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์  

  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม วัตถุประสงค ์ 

 -1 หมายความว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จึงสามารถน าไปใช้งานได้  และน า 
แบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของค าถามให้มีความชัดเจนมากข้ึน  

เกณฑ์การประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีลักษณะเป็น มาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

6. จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ฉบับสมบูรณ ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป  

จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน ของโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สามารถสรุปได้
ดังแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน ของโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    

เริ่มต้น  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยใช้ CIPP Model ด้านกระบวนการ 

ส าหรับนักเรียน 

 

สร้างแบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 

น าแบบประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 

เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สิ้นสุดททขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการ  
ด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 

น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 
มาวิเคราะห์หาค่า IOC 



58 
 

ฉบับที่ 5  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ ผู้ปกครอง 
มีขั้นตอนการสร้าง  ดังนี้   

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินโครงการ  

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน CIPP Model 
ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971)  แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต 

3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตการประเมิน  

4. น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก)  เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

5. น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective : IOC) 
ค านวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์  

  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม วัตถุประสงค ์ 

 -1 หมายความว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จึงสามารถน าไปใช้งานได้  และน า 
แบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของค าถามให้มีความชัดเจนมากข้ึน  

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
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3  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

น าผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉลี่ย  ซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล  ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

6. จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ฉบับสมบูรณ ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต  ของโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สามารถสรุปได้ดัง
แผนภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เริ่มต้น  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน โดยใช้ CIPP Model 

C 
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แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต ของโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้รายงานได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

1. ท าการเก็บข้อมูลด้านบริบท ในด้านหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตรของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ

น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต 
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

จัดพิมพ์แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต 

เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สิ้นสุด  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต 

น าผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ 
มาวิเคราะห์หาค่า IOC 

C 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อด้านผลผลิต 
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คณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จากผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยใช้แบบประเมิน ฉบับที่ 1 
แบบประเมินด้านบริบท ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564  

2. ท าการเก็บข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า ในด้านวิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุ  อุปกรณ์
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และอาคารสถานที่  ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จากผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยใช้แบบ
ประเมิน ฉบับที่ 2  แบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565  

3. ท าการเก็บข้อมูลด้านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผล
การด าเนินงาน และขั้นการปรับปรุงการด าเนินงาน  ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดย
ใช้แบบประเมิน ฉบับที่ 3  แบบประเมินด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู และแบบประเมิน
ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้าน กระบวนการส าหรับนักเรียน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

4. ท าการเก็บข้อมูลด้านผลผลิต จากผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  และความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิต
ส าหรับผู้ปกครอง  จากผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยใช้แบบประเมิน ฉบับที่ 5  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้าน
ผลผลิต ในระหว่างเดือนมีนาคม 2565 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ในการประเมิน ผู้รายงานได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

3.6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x)̄  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

1) หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  

  

 

เมื่อ  P  คือ  คะแนนเฉลี่ย  
       f  คือ  ผลรวมคะแนนทั้งหมด  
      N  คือ  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  

2) หาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  
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เมื่อ  x ̄ คือ  คะแนนเฉลี่ย 
     ∑X  คือ  ผลรวมคะแนนทั้งหมด  
       N  คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

3) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม ศรี
สะอาด, 2556)  

 

 
เมื่อ S.D. คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  
        X คือ  คะแนนของนักเรียนแต่ละคน  
      ∑X คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
        N คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

3.6.2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  

1) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีสูตรการค านวณ  ดังนี้ 
 
 

เมื่อ IOC  คือ  ดัชนีความสอดคล้อง  

      ΣR  คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
        N  คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

2) หาค่าความเชื่อมัน (Reliability) โดยการหาความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency  
Method) ด้วยวิธิีแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach)  มีสูตรการค านวณ  ดังนี้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใช้ CIPP Model ผู้รายงานได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถาม โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

1. ผลการประเมินก่อนการด าเนินงาน  

     1.1 ด้านบริบท เป็นการประเมินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหาร สถานศึกษาและครู ผู้รายงานได้รายงาน
ผลโดย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิ การศึกษา
สูงสุด หน้าที่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน โดยความถี่ และ ค่าร้อยละ (%)  

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ ความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน   และความสอดคล้องกับหลักสูตรของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระดับการประเมิน 

1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินในด้านวิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์  
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อาคาร สถานที่ ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ  คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด หน้าที่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%)  

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย วิทยากรในโครงการ 
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานที่ ของ โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน  
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2. ผลการประเมินระหว่างการด าเนินงาน  
     2.1 ด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  เป็นการประเมินเกี่ยวกับ กระบวนการ 

4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน และ  ขั้นการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ผู้รายงานได้รายงานผลโดย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

          ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู  ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าที่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ตามสายงาน โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%)  

          ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการ
ด าเนินงาน  ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน  และขั้นการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน  

     2.2 ด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน  เป็นการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน และขั้นการปรับปรุงการ ด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
ผู้ประเมิน คือ นักเรียน ผู้รายงานได้รายงานผลโดย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

          ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย 
เพศ และระดับชั้นที่ศึกษา โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%)  

            ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ 
ขั้นการด าเนินงาน  ขั้นประเมินผลการด าเนินงานและขั้นการปรับปรุงการ  ด าเนินงานของโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดับการประเมิน  

3. ผลการประเมินหลังการด าเนินงาน  

     3.1 ด้านผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  

3.1.1 ผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนหอวัง  
ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
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1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6  
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 
2564 โดยความถี่และค่าร้อยละ (%)  

2) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1–6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 
2564 โดยความถี ่และค่าร้อยละ (%)  

       3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564
โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%)  

     4) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  
3 และ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ในปีการศึกษา 

2564 โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) ส 

     5) รายงานผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน 
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(สอวน.) ปีการศึกษา 2564 โดยความถี่  

3.1.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยความถี่ ค่าร้อยละ (%) 

ค่าเฉลี่ย (X ̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 

1. ผลการประเมินก่อนการด าเนินงาน  

     1.1 ด้านบริบท เป็นการประเมินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหาร สถานศึกษาและครู ผู้รายงานได้รายงาน
ผลโดย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

          ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิ การศึกษา
สูงสุด หน้าที่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน โดยความถี่ และ ค่าร้อยละ (%)  

 

 



66 
 

ตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านบริบท โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%) (n = 74) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

 

29 

45 

 

39.20 

60.80 

รวม 74 100.00 

2. อาย ุ

   2.1  21 – 30 ป ี

   2.2  31 – 40 ป ี

   2.3  41 – 50 ป ี

   2.4  51 – 60 ปี  

 

23 

36 

13 

2 

 

31.10 

48.60 

17.60 

2.70 

รวม 74 100.00 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

   3.1  ปริญญาตร ี

   3.2  ปริญญาโท 

   3.3  ปริญญาเอก 

 

56 

18 

0 

 

75.70 

24.30 

0.0 

รวม 74 100.00 

4. หน้าที่ตามสายงาน 

   4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

   4.2  คร ู

 

4 

70 

 

5.40 

94.60 

รวม 74 100.00 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ตามสายงาน 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

   5.1  น้อยกว่า 5 ป ี

   5.2  5 – 9 ป ี

   5.3  10 – 14 ป ี

   5.4  15 ปีขึ้นไป 

38 

14 

16 

6 

51.40 

18.90 

21.60 

8.10 

รวม 74 100.00 

.จากตารางที่ 9 พบว่าข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านบริบท ครั้งนี้ จ านวน 74 คน เป็นเพศ
ชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 และเพศหญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 โดยมีช่วงอายุ 31 
- 40 ปี มากที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.10 และช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 และช่วงอายุ 51 - 60 ป ี
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ส าหรับ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.70 ระดับปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 โดยไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
หน้าที่ตามสายงาน ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 และต าแหน่ง ครู จ านวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระยะเวลา 1 - 5 ป ี
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาอยู่ในช่วงระยะเวลา 6 - 10 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.90 ในช่วงระยะเวลา 11 - 15 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 และ มากกว่า 15 ปี จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.10 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความ 
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดับการประเมิน  

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านบริบท โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
               ระดับการประเมิน (n = 74) 

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

4.01 0.39 มาก 
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รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

2. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของโรงเรียน 

4.23 0.49 มาก 

3. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

4.14 0.56 มาก 

4. หลักการและเหตุผลของโครงการสามารถน าไป
ก าหนดวัตถุประสงค์โครงการได้ 

4.26 0.47 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

3.97 0.33 มาก 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน 

4.23 0.42 มาก 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน 

4.15 0.59 มาก 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
จริงตามแนวทางการด าเนินงานของโครงการ 

4.24 0.52 มาก 

9. วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปสู่การ
ออกแบบสร้างหลักสูตรและจัดกิจกรรมของโครงการ 

4.22 0.63 มาก 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

4.11 0.51 มาก 

รวม 4.16 0.49 มาก 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านบริบท โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับมาก (X ̄= 4.16, S.D. = 0.49)  ซึ่งทุกรายการประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  รายการประเมิน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการสามารถน าไปก าหนดวัตถุประสงค์โครงการได้  

(X ̄= 4.26, S.D. = 0.47) รายการประเมินล าดับรองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปสู่การ

ปฏิบัติจริงตามแนวทางการด าเนินงานของโครงการ (X ̄= 4.24, S.D. = 0.52)  โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย 

ต ่าที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนเหมาะสม (X ̄= 3.97, S.D. = 0.33)   
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สรุปผล การประเมินโครงการด้านบริบท (Context Evaluation) ได้ว่า  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
มีความชัดเจน และเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน มีความ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน และสามารถน าไปก าหนดวัตถุประสงค์โครงการได้ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
เหมาะสม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงตามแนว
ทางการด าเนินงานของโครงการ การออกแบบและสร้างหลักสูตรของโครงการ รวมไปถึงสามารถพัฒนาผู้เรียน

ได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.16, 
S.D. = 0.49)     

     1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินในด้านวิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์  
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานที่ ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

          ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าที่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%)  

ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยความถี่ และ ค่าร้อยละ  
    (%) (n = 74) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

 

29 

45 

 

39.20 

60.80 

รวม 74 100.00 

2. อาย ุ

   2.1  21 – 30 ป ี

   2.2  31 – 40 ป ี

   2.3  41 – 50 ป ี

   2.4  51 – 60 ปี  

 

23 

36 

13 

2 

 

31.10 

48.60 

17.60 

2.70 

รวม 74 100.00 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

   3.1  ปริญญาตร ี

   3.2  ปริญญาโท 

   3.3  ปริญญาเอก 

 

56 

18 

0 

 

75.70 

24.30 

0.0 

รวม 74 100.00 

4. หน้าที่ตามสายงาน 

   4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

   4.2  คร ู

 

4 

70 

 

5.40 

94.60 

รวม 74 100.00 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ตามสายงาน 

   5.1  น้อยกว่า 5 ป ี

   5.2  5 – 9 ป ี

   5.3  10 – 14 ป ี

   5.4  15 ปีขึ้นไป 

 

 

38 

14 

16 

6 

 

 

51.40 

18.90 

21.60 

8.10 

รวม 74 100.00 

จากตารางที่ 11 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 74 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 เพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.10 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 และน้อยที่สุดคือช่วงอายุ 51 - 60 
ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ในด้านวุฒิการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 และ ระดับปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 โดยไม่มีผู้ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ตอบแบบประเมินมีหน้าที่ตามสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.40 และครูจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
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ตาม สายงานในช่วง 1 - 5 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาเป็นช่วง 11 - 15 ปี จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.60 ช่วง 6 - 10 ป ีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และมากกว่า 15 ปีจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.10 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย  วิทยากรในโครงการ  
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระดับการประเมิน (n = 74) 

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

1. ผู้สอนและวิทยากรในโครงการมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

4.31 0.68 มาก 

2. ผู้สอนและวิทยากรในโครงการมีประสบการณ์
เพียงพอในการจัดการเรียนการรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ 

4.42 0.66 มาก 

3. ผู้สอนและวิทยากรในโครงการมีความรู้ 
ความสามารถในการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

4.38 0.66 มาก 

4. วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนในโครงการ 

4.32 0.50 มาก 

5. วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ของโครงการ 

4.45 0.60 มาก 

6. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของโครงการ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4.41 0.60 มาก 

7. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมของ
โครงการ 

4.30 0.52 มาก 

8. มีการจัดท าเอกสารสรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการอย่างชัดเจน 

4.35 0.51 มาก 
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จากตารางที่ 12  พบว่า โดยภาพรวมการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  อยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.34, S.D. = 0.58)  โดย
ทุกรายการประเมินมีผล การประเมินอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัสดุ อุปกรณ์  

เพียงพอต่อการด าเนินงานในโครงการ (X ̄= 4.45, S.D. = 0.60)  รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา  คือ 

วิทยากรในโครงการมีประสบการณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน (X ̄= 4.42, S.D. = 0.66) โดยรายการ
ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มีการจัดหาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของโครงการที่สามารถส่งเสริมให้

นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ (X ̄= 4.20, S.D. = 0.52) 

สรุปผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้าได้ว่า วิทยากรในโครงการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และโครงการสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
โดยเฉพาะการใช้วัสดุ อุปกรณ์  ที่มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานในโครงการ 
รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการห้องเรียนพิเศษมีความเหมาะสมตามการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ มีการจัดท าเอกสารสรุปรายการ ใช้จ่ายงบประมาณของโครงการอย่างชัดเจน 
แหล่งเรียนรู้ของโครงการมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.34, S.D. = 0.58) 

2. ผลการประเมินระหว่างการด าเนินงาน 

    2.1 ด้านกระบวนการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการ
เตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน และขั้นการปรับปรุงการ  ด าเนินงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และนักเรียน ผู้รายงานได้รายงานผลโดย  แบ่งออกเป็นผลการประเมินด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู และผลการประเมินด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน ดังนี้  

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

9. อาคารและสถานที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม สะอาด และ
เพียงพอ 

4.28 0.59 มาก 

10. มีการจัดหาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของ
โครงการที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

4.20 0.52 มาก 

รวม 4.34 0.58 มาก 
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  2.1.1 แบบประเมินด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู   

    ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
และครู ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าที่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ตามสายงาน ส าหรับนักเรียนประกอบด้วย เพศ และระดับชั้นที่ศึกษา โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%)  

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหาร สถานศึกษา
และครู โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%) (n = 74) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

 

29 

45 

 

39.20 

60.80 

รวม 74 100.00 

2. อาย ุ

   2.1  21 – 30 ป ี

   2.2  31 – 40 ป ี

   2.3  41 – 50 ป ี

   2.4  51 – 60 ปี  

 

23 

36 

13 

2 

 

31.10 

48.60 

17.60 

2.70 

รวม 74 100.00 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

   3.1  ปริญญาตร ี

   3.2  ปริญญาโท 

   3.3  ปริญญาเอก 

 

56 

18 

0 

 

75.70 

24.30 

0.0 

รวม 74 100.00 

4. หน้าที่ตามสายงาน 

   4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

4 

 

5.40 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

   4.2  คร ู 70 94.60 

รวม 74 100.00 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ตามสายงาน 

   5.1  น้อยกว่า 5 ป ี

   5.2  5 – 9 ป ี

   5.3  10 – 14 ป ี

   5.4  15 ปีขึ้นไป 

 

 

38 

14 

16 

6 

 

 

51.40 

18.90 

21.60 

8.10 

รวม 74 100.00 

จากตารางที่ 13 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 74 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 เพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.10 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 และน้อยที่สุดคือช่วงอายุ 51 - 60 
ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ในด้านวุฒิการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 และ ระดับปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 โดยไม่มีผู้ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ตอบแบบประเมินมีหน้าที่ตามสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.40 และครูจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ตาม สายงานในช่วง 1 - 5 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาเป็นช่วง 11 - 15 ปี จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.60 ช่วง 6 - 10 ป ีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และมากกว่า 15 ปีจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.10 

   ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู   
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผลการด าเนินงานและ ขั้นการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   

โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน  
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดย   

               ค่าเฉลี่ย (X ̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 74) 
รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

ขั้นเตรียมการ  
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนิน

โครงการ อย่างต่อเนื่อง  
2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสม 

4.19 
 

4.39 

0.52 
 

0.54 
มาก 

ขั้นด าเนินงาน  
3. มีการบริหารจัดการในโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
4. มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน  
5. มีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการด าเนินโครงการ  
6. มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน

ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนใน
โครงการ 

 
4.35 

 
4.26 

 
4.18 
4.38 

 
0.56 

 
0.47 

 
0.45 
0.49 

มาก 

ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน  
7. มีการประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงาน  
8. มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

4.41 
4.32 

0.49 
0.55 

มาก 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
9. มีการน าผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
10. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง 

 
4.31 

 
4.30 

 
0.47 

 
0.57 

มาก 

รวม 4.31 0.51 มาก 

จากตารางที่ 14 พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
และครู โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  อยู่ในระดับมาก 

(X ̄= 4.31, S.D. = 0.51)   ซึ่งทุกรายการประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย 
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สูงที่สุด คือ ในขั้นการประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงาน (X̄= 4.41, S.D. = 0.49) ค่าเฉลี่ยล าดับรองลงมา 

คือ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม (X ̄= 4.39, S.D. = 0.54)  และมีการ

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  (X ̄= 4.38, S.D. = 0.49)  โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ขั้น

มีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการด าเนินโครงการ (X ̄= 4.18, S.D. = 0.45)  

สรุปผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้ว่า  ขั้นเตรียมการ 
มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม  ขั้นด าเนินการ มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถท าให้งานส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี  มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม ระหว่างการด าเนิน
โครงการ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในขั้นประเมินผลการด าเนินงาน  การประเมินผลระหว่างและ
หลังการด าเนินงาน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  ในขั้นปรับปรุงแก้ไข มีการน าผลการประเมินเสนอต่อ

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.31, 
S.D. = 0.51)  

2.1.2 แบบประเมินด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    

            ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย 
เพศ และระดับชั้นที่ศึกษา โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%)  

ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน โดยความถี่
และค่าร้อยละ (%) (n = 290) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

 

123 

167 

 

42.41 

57.59 

รวม 290 100.00 

2 ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 

   2.1  มัธยมศึกษาตอนต้น 

   2.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

192 

98 

 

66.21 

33.79 

รวม 290 100.00 
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จากตารางที่ 15 พบว่า ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมินด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 57.59  รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.41 
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 66.21  เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 33.79  

   ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านกระบวนการ ส าหรบันกัเรียน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ  
ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผลการด าเนินงานและขั้นการปรับปรุงการด าเนินงาน  โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยค่าเฉลี่ย (X ̄)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และะดับการประเมิน  

ตารางที่ 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน  โดยค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 290) 

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

ขั้นเตรียมการ  
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนิน

โครงการ อย่างต่อเนื่อง  
2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสม 

4.32 
 

4.18 

0.64 
 

0.56 
มาก 

ขั้นด าเนินงาน  
3. มีการบริหารจัดการในโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
4. มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน  
5. มีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการด าเนินโครงการ  
6. มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน

ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนใน
โครงการ 

 
4.21 

 
4.17 

 
4.23 
4.28 

 
0.67 

 
0.48 

 
0.62 
0.62 

มาก 

ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน  
7. มีการประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงาน  
8. มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
4.30 
4.22 

 
0.56 
0.80 

มาก 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข    มาก 
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รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

9. แจ้งผลการประเมินในการด าเนินงานหรือการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ  

10. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

4.29 
 

4.26 

0.47 
 

0.58 

รวม 4.25 0.60 มาก 

จากตารางที่ 16 พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน  โครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   อยู่ในระดับมาก ( X ̄= 4.25, 
S.D. = 0.60) ซึ่งทุกรายการประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ 

มีการวางแผนการท างาน หรือการท ากิจกรรมต่างๆ (X ̄= 4.32, S.D. = 0.64) ค่าเฉลี่ยล าดับรองลงมา คือ มีการ

ประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ (X ̄= 4.30, S.D. = 0.56) และแจ้งผลการ

ประเมินในการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ (X ̄= 4.29, S.D. = 0.47)  โดยรายการ

ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน (X ̄= 4.17, 
S.D. = 0.48)  

สรุปผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน ได้ว่า ขั้นเตรียมการมีการวางแผนการท างาน 
หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ  โดยแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
ในการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถท าให้
งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  มีการติดตามผลการท างาน 
หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการ ด าเนินโครงการ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินผล
ระหว่างและหลัง การด าเนินงาน หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน หรือการ
ท า กิจกรรมต่าง ๆ แจ้งผลการประเมินในการด าเนินงาน หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ มีการน า

ผลการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.25, S.D.=0.60) 

3. การประเมินหลังการด าเนินงาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการด้านผลผลิต โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ แบ่งได้ดังนี้  

3.1 ผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  
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     3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (คน) 

3.51-4.00 3.01-3.50 2.51-3.00 2.01-2.50 1.51-2.00 1.01-1.50 0.00-1.00 

ม.1/1 30 2 0 0 0 0 0 

ม.1/2 28 6 0 0 0 0 0 

รวม 58 8 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 87.88 12.12 0 0 0 0 0 

ม.2/9 31 1 0 0 0 0 0 

ม.2/10 29 1 1 0 0 0 0 

รวม 60 2 1 0 0 0 0 

ร้อยละ 95.24 3.17 1.59 0 0 0 0 

ม.3/9 29 2 0 0 0 0 0 

ม.3/10 24 8 0 0 0 0 0 

รวม 53 10 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 84.13 15.87 0 0 0 0 0 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

89.06 10.42 0.52 0 0 0 0 

จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 100 
มีระดับผลการเรียนมากกว่า 2.50  โดยร้อยละ 89.06  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.51- 4.00  ร้อยละ 10.42 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 - 3.50 และร้อยละ 0.52 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระหว่าง 2.51 - 3.00  
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ตารางท่ี 18 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (คน) 

3.51-4.00 3.01-3.50 2.51-3.00 2.01-2.50 1.51-2.00 1.01-1.50 0.00-1.00 

ม.4/1 28 3 1 0 0 0 0 

ร้อยละ 87.50 9.38 3.12 0 0 0 0 

ม.5/9 30 2 1 0 0 0 0 

ร้อยละ 90.91 6.06 3.03 0 0 0 0 

ม.6/9 29 4 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 87.88 12.12 0 0 0 0 0 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

88.78 9.18 2.04 0 0 0 0 

จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 - 6 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564
ร้อยละ 100 มีระดับผล การเรียนมากกว่า 2.50  โดยร้อยละ 88.78  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.51 - 4.00 
ร้อยละ 9.18  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 - 3.50  และร้อยละ 2.04  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระหว่าง 2.51 - 3.00  

สรุปผลได้ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา
มากกว่า 2.50  

3.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 - 3    
              โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    
              ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ม.1/1 32 0 0 0 

ม.1/2 34 0 0 0 

รวม 66 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

ม.2/9 32 0 0 0 

ม.2/10 30 1 0 0 

รวม 62 1 0 0 

ร้อยละ 98.41 1.59 0 0 

ม.3/9 31 0 0 0 

ม.3/10 32 0 0 0 

รวม 63 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

99.48 0.52 0 0 

จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 
2564 ร้อยละ 99.48 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเยี่ยมและ ร้อยละ 
0.52 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ อยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางที่ 20  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6                
               โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    
               ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ม.4/1 31 1 0 0 

ร้อยละ 96.87 3.13 0 0 

ม.5/9 32 1 0 0 

ร้อยละ 96.97 3.03 0 0 

ม.6/9 33 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

97.96 2.04 0 0 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 - 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 
2564 ร้อยละ 97.96  มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และ ร้อยละ 
2.04  มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ อยู่ในระดับดีมาก 

สรุปผลได้ว่า ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป  

3.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3  โครงการห้องเรียน 
               พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ม.1/1 32 0 0 0 

ม.1/2 34 0 0 0 

รวม 66 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

ม.2/9 32 0 0 0 

ม.2/10 31 0 0 0 

รวม 63 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

ม.3/9 31 0 0 0 

ม.3/10 32 0 0 0 

รวม 63 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

100.00 0 0 0 

จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 
100  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ตารางที่ 22  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โครงการห้องเรียน 
                 พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ม.4/1 32 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

ม.5/9 33 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

ม.6/9 33 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 0 0 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

100.00 0 0 0 

จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 
100  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

สรุปผลได้ว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 
100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ตารางที่ 23  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรยีนหอวัง ปทมุธานี  ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียนพิเศษฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 69.67 56.03 51.19 

วิทยาศาสตร ์ 45.54 30.34 31.45 
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รายวิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียนพิเศษฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 51.23 33.92 31.11 

คณิตศาสตร์ 40.25 20.35 24.47 

เฉลี่ยรวม 51.67 35.15 34.56 

จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีคะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย 69.67 วิชาวิทยาศาสตร์ 45.54 วิชาภาษาอังกฤษ 51.23  และวิชาคณิตศาสตร์ 
40.25 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับโรงเรียนทุกรายวิชา รวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยรวม 51.67 มากกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 

ตารางที่ 24  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
                โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรยีนหอวัง ปทมุธานี  ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียนพิเศษฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 66 .12 58.87 46.40 

วิทยาศาสตร ์ 51.05 31.68 28.65 

ภาษาอังกฤษ 50.67 28.83 25.56 

คณิตศาสตร์ 45.52 26.83 21.28 

สังคมศึกษา 49.50 40.04 36.87 

เฉลี่ยรวม 52.57 37.25 31.75 

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีคะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย 66.12  วิชาวิทยาศาสตร์ 51.05 วิชาภาษาอังกฤษ 50.67  วิชาคณิตศาสตร์ 51.05
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และวิชาสังคมศึกษา 49.50  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับโรงเรียนทุกรายวิชา รวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย
รวม 52.57 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 

สรุปผลได้ว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
ปีการศึกษา 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

3.1.5  ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการส่งเสริม  โอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 25  ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการ สอวน. ของนักเรียนโครงการ   
                ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา  
                2562 – 2564 

ปีการศึกษา 

สาขาวิชาทีน่ักเรียนสอบได้ ค่าย 2 

รวม 
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ 

โลกและอวกาศ 

2562 0 0 0 0 0 

2563 0 0 0 0 0 

2564 0 0 0 1 1 

จากตารางที่ 25  พบว่า ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการ  สอวน. 
ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 
2564 สอบได้ ค่าย 2 สาขาวทิยาศาสตร์ โลกและอวกาศ จ านวน 1 คน   

สรุปผลได้ว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
สามารถสอบผ่านการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการสอวน. เพ่ิมขึ้น 

 3.1.6 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 26  ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (33 คน) โครงการ 
                ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 

รายชื่อมหาวิทยาลัย จ านวนนักเรียน (คน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 

มหาวิทยาลัยบูรพา 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ 1 

สถาบันการบินพลเรือน 1 

รวม 33 

จากตารางที่ 26 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 จ านวน 33 คน มีผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากท่ีสุด จ านวน 10 คน ล าดับรองลงมา คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง จ านวน 7 คน  รวมทั้งสิ้น 33 คน  

สรุปผลได้ว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
ปีการศึกษา 2564  สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

     3.2 ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตส าหรับผู้ปกครอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยความถี่  ค่าเฉลี่ย (X ̄)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระดับการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ การศึกษาสูงสุด 
และระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง โดยความถี่ และค่าร้อยละ (%)  

ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตส าหรับผู้ปกครอง   
                โดยความถี่และค่าร้อยละ (%) (n = 290) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

 

175 

115 

 

60.34 

39.66 

รวม 290 100.00 

2. อาย ุ

   2.1  21 – 30 ป ี

   2.2  31 – 40 ป ี

   2.3  41 – 50 ป ี

   2.4  51 – 60 ปี  

   2.5  60 ปีขึ้นไป 

 

2 

80 

165 

38 

5 

 

0.69 

27.59 

56.90 

13.10 

1.72 

รวม 290 100.00 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

   3.1  ประถมศึกษา 

   3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

   3.3  ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

   3.4  ปริญญาโท 

   3.5  ปริญญาเอก 

 

7 

12 

191 

77 

3 

 

2.41 

4.14 

65.86 

26.56 

1.03 

รวม 290 100.00 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

4. ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง 

   4.1  มัธยมศึกษาตอนต้น 

   4.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

192 

98 

 

66.21 

33.79 

รวม 290 100.00 

จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้ประเมิน จ านวน 290 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.34 เพศหญิง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66   โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี จ านวน 165 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59  ช่วงอายุ
ที่พบน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69  วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ประเมิน
ส่วนมากอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 191 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.86  รองลงมาได้แก่ ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อย ละ 26.56  และน้อยที่สุดในระดับริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.03  ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง  ซึ่งแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 192 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 66.21 และ มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 98 คิดเป็นร้อยละ 33.79 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตส าหรับผู้ปกครอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   โดยค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน  

ตารางที่ 28  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตส าหรับผู้ปกครอง   โดยค่าเฉลี่ย (X ̄) ]   
                ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 290) 

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัด
กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.35 0.64 มาก 

2. หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พัฒนา
และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

4.21 0.53 มาก 

3. หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พัฒนา

4.24 0.67 มาก 
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รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

4. หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พัฒนา
และส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 

4.27 0.53 มาก 

5. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัด
กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตจริงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4.28 0.62 มาก 

6. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัด
กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.31 0.62 มาก 

7. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

4.24 0.53 มาก 

8. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัด
กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีพ้ินฐาน
และประสบการณ์ของการเป็นนักวิจัย 

4.30 0.76 มาก 

9. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

4.31 0.47 มาก 
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จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตส าหรับผู้ปกครอง  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ านวน 290 คน  โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.28, S.D. = 0.59)  ซึ่งทุกรายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยความ
พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง 

ปทุมธานี  จัดกิจกรรมทีพั่ฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน (X̄= 4.35, S.D. = 0.64)  รองลงมา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 2 รายการ คือ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  (X ̄= 4.31, S.D. = 0.47)  และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (X̄= 4.31, S.D. = 0.47)  ส่วนประเด็นความคิดเห็น
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง 

ปทุมธานี  พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (X̄= 4.21, S.D. = 0.53)  

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต ได้ว่า หลักสูตรโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมของนักเรียน รวมถึงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประเทศ   ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ร้อยละ 100  โดย ความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตส าหรับผู้ปกครอง 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X ̄= 4.28, S.D. = 0.59) 

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับการประเมิน 

10. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
โครงการ มีความพร้อมในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

4.27 0.56 มาก 

รวม 4.28 0.59 มาก 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใช้ CIPP Model  เพ่ือประเมินบริบทของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตรของโครงการ ประเมินปัจจัย
น าเข้าของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี เกี่ยวกับวิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและอาคาร  
สถานที่ ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน 
ขั้นประเมินผล แ ละขั้นปรับปรุงการด าเนินงาน  ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพ ของนักเรียน
ในโครงการ เปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์ของโครงการ  และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ผู้รายงานได้สรุปและอภิปรายผลจากการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือทั้ง 5 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมิน  
     1. การประเมินก่อนการด าเนินงาน  
      1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พบว่า  หลักการและเหตุผลของ
โครงการมีความชัดเจนและเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน และสามารถน าไปก าหนดวัตถุประสงค์โครงการได้  วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
เหมาะสม มีความสอดคล้อง กับเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงตาม
แนวทางการด าเนินงานของโครงการ  และการออกแบบและสร้างหลักสูตรของโครงการ รวมไปถึงสามารถพัฒนา

ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X ̄= 
4.16, S.D. = 0.49) 

   1.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พบว่า วิทยากรในโครงการมีความรู้
ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนได้ โดยวัสดุ อุปกรณ์ 
มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานในโครงการ  ทั้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรใน
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โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ยังมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ จากการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม ในโครงการ มีการจัดท าเอกสารสรุปรายการใช้
จ่ายงบประมาณของโครงการอย่างชัดเจน อาคาร สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ของโครงการมีความเหมาะสม และ

เพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.34, 
S.D. = 0.58) 

2. การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  

    2.1 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ส าหรับผูบ้ริหารและครู ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พบว่า ขั้นเตรียมการมีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผน  ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม ขั้นด าเนินการ มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วง ด้วยดี 
มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทิน การปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม  ระหว่างการด าเนินโครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในขั้นประเมินผลการด าเนินงาน การประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในขั้นปรับปรุง แก้ไข มีการน าผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

และมีการน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.31, S.D. = 0.51)  

2.2 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ส าหรับนักเรียน โครงการห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พบว่า  ผลการประเมินโครงการด้านการ
ด าเนินงานส าหรับนักเรียน ในขั้นเตรียมการ มีการวางแผนการท างานหรือการท ากิจกรรม มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานในการท างานหรือกิจกรรมอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
มีการติดตามผลการท างานหรือการท ากิจกรรม ะหว่างการด าเนินโครงการ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
มีการประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรม   มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
หรือการท ากิจกรรม แจ้งผลการประเมินในการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมให้นักเรียนทราบ  มีการน าผลการ

ด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมไปปรับปรุงพัฒนา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.25, S.D. = 0.60) 
2) การประเมินหลังการด าเนินงาน  

การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และ 

คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
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3.1 ผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์โครงการ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 พบว่า  

     3.1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โครงการ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในปีการศึกษา 2564 มีระดับผล
การเรียนมากกว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 100  

     3.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด วิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 1 – 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 
2564 มีผลการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100  

     3.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100  

     3.1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และ 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 
2564  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยกลางของมาตรฐานสถานศึกษา โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน 
เฉลี่ยรวมทุกรายวชิาเท่ากับ 51.67  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 24.47 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 52.57  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนและ
ระดับประเทศรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 31.75  

     3.1.5 ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการ สอวน. ของนักเรียน  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2564  
มีจ านวนนักเรียนที่สอบผ่าน เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษา 2563  

     3.1.6 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 สามารถสอบ
เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการrพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน 

พิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄= 4.28, 
S.D. = 0.59) 
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อภิปรายผลการประเมิน  
1. การประเมินก่อนการด าเนนิงาน  

1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)  ในการประเมินโครงการด้านบริบท  
พบว่า หลักการและเหตุผลของโครงการ มีความชัดเจน และเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ของโรงเรียน 
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และสามารถน าไป  ก าหนดวัตถุประสงค์โครงการได้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียน 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงตามแนวทางการ ด าเนินงานของโครงการและการออกแบบและสร้างหลักสูตร
ของโครงการ รวมไปถึงสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เนื่องมาจากหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น มีการร่วมกันพิจารณาจากหลายภาคส่วน ไม่ว่า
จะเป็นคณะผู้บริหาร คณะท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยค านึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันในทุกด้าน อีกทั้งพิจารณาถึงความต้องการของโรงเรียน ในการพัฒนา
ส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมถึงความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการ
ส่งบุตรหลานให้ศึกษาต่อในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์   มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ได้แก่ 
การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   การสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

1.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พบว่า วิทยากรในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีความรู้ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเพียงพอและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยวัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน
ในโครงการ ทั้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในโครงการห้องเรียนพิเศษยังมีความเหมาะสมและเพียงพอจากการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ มีการจัดท าเอกสารสรุป รายการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการอย่างชัดเจน อาคารและสถานที่ของโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยผลการ ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น  เนื่องมาจากหลักสูตร
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่ให้ความรู้กับนักเรียนจากสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่   
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1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
5) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
7) สถาบันพระบรมราชชนก 
8) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
9) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โดยเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา  
วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ ในด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีความพร้อม 
เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ท าให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ รวมทัง้อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์คณิตศาสตร์ และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง  

2. การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  

2.1 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ส าหรับผู้บริหารและครู โครงการ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พบว่า ขั้นเตรียมการ  มีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
ขั้นด าเนินการ ม ีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี มีการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม ระหว่างการ  ด าเนินโครงการ และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในขั้นประเมินผลการด าเนินงาน  การประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในขั้นปรับปรุง แก้ไข มีการน าผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก ในด้านการด าเนินงาน
ของโครงการ มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานทุกโครงการโดยใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน  คือ  ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน ขั้นประเมินผล 
การด าเนินงานและข้ันการปรับปรุงการด าเนินงาน  มีการก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  ก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา 
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และสถานที่  ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ มีการบริหารจัดการในโครงการที่มี  ประสิทธิภาพ 
สามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีการด าเนินงานโครงการ มีการประสานงาน  กับทุกฝ่ายเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งระหว่างการด าเนินงาน 
และสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีการน าผล
การประเมินโครงการมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

2.2 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ส าหรับนักเรียน โครงการห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านการ
ด าเนินงานส าหรับนักเรียนในขั้นเตรียมการ มีการวางแผนการท างาน หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานในการท างาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการใน
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี   มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการท างานหรือการท ากิจกรรมระหว่างการด าเนินโครงการ มีการประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรม  มีการสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรม แจ้งผลการประเมินในการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมให้นักเรียนทราบ  
มีการน าผลการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมไปปรับปรุงพัฒนา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของโครงการมีการประชุมวางแผนในการท างานหรือกิจกรรม  มีการก าหนดระยะเวลาของกิจกรรม 
รวมไปถึงสถานที่ โดยแจง้ให้นักเรียนทราบ มีการก าหนดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ในการท างานอย่างชดัเจน 
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี มีกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนล่วงหน้า มีการติดตามผล
การด าเนินงานต่าง ๆ การท ากิจกรรม  การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  รวมถึงประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

3. การประเมินหลังการด าเนินงาน ด้านผลผลิต (Product)  
การประเมินด้านผลผลิตของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)   

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 มีระดับผลการเรียน
มากกว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์  ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 
2564 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2564  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP)  โรงเรียนหอวัง 
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ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยกลางของมาตรฐานสถานศึกษา โดยชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 51.67 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศรวมทุก
รายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 52.57   โดยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนและระดับประเทศรวมทุกรายวิชา ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติในโครงการ 
สอวน. ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
ปีการศึกษา 2564  มีจ านวนนักเรียนที่สอบผ่านเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563  ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับ 
อุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564   สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ได้ก าหนดรายวิชาในการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น  รวมถึงมีผลงานและการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ  ในการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์  การพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุน การพัฒนาให้นักเรียน
เป็นนักวิจัย และการพัฒนานักเรียนและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท าให้ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   

นอกจากนี้ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ในภาพรวม มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องมาจากการ
พัฒนาหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   อีกท้ังยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการและผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  มีพัฒนาการ
ทีด่ีขึ้น  นอกจากนี้  มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยการ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประเทศ  ในโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัย ผ่านกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญและสถาบันระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการ  โดยการได้รับการสนับสนุนวิทยากร สถานที่ 
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แหล่งเรียนรู้ และการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เกิดการพัฒนาจนส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน  โดยมีการรายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมาก  จากการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใช้ CIPP Model (Stufflebeam & Others, 1971)  แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C)   2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input Evaluation: I) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) และ 4) การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation: P)  เป็นการประเมินที่ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน  เมื่อน าผลที่ได้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ จะได้ว่า การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ควรด าเนินต่อไป และต้องมีผลการประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ต้องวางแผนพัฒนาการด าเนินโครงการเพื่อให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมายของโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   

ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเพิ่มนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรม 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูได้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน  ออกแบบ  กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม
ให้เป็นนวัตกรรมที่แข็งแกร่งด้านกระบวนการ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มากยิ่งข้ึนอย่างก้าวกระโดด  

1.2 สืบเนื่องจากผลการประเมินโครงการครั้งนี้   จึงควรมีการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยใช้ CIPP Model 
อย่างต่อเนื่องต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป  
2.1 ควรมีการประเมินโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการของโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือ 

เปรียบเทียบความสอดคล้องเชื่อมโยงในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสถานศึกษา 
2.2 ควรมีการประเมินห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    

โดยใช้รูปแบบ การประเมิน CIPP Model โดยประเมินองค์ประกอบย่อยของผลผลิตเพิ่มเติม เช่น  การประเมิน 
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability Evaluation) 
และการประเมินการขยายผล (Transportability Evaluation) 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือการประเมินโครงการ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัดิ์  เอโกบล 
ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2. นางกอบแก้ว  สังข์ทอง 
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 

3. นายสมศักดิ์  สุมน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 

4. นายภวัต  งามคุณธรรม 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 
 

5. นายภาสกร  โชคขจิตสัมพันธ์ 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือในการประเมินโครงการ 
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ค าชี้แจง   
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
1. โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
ตอนที่ 2  แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) 
3. ในการตอบค าถามการประเมิน ได้โปรดตอบตามความเป็นจริงทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของ 

แบบประเมิน  โดยข้อมูลที่ได้ใช้เพ่ือการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประเมิน  
และผลการประเมินจะได้รับการน าเสนอในภาพรวม 

 ขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าตอบแบบประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ 
 
        นายภาสกร  ภาคอัต 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินด้านบริบท (Content Evaluation) 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
 

ฉบับท่ี 1 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2. อายุ       21 – 30      31 – 40  
  41 – 50      51 – 60 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาตรี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4. หน้าที่ตามสายงาน   
           ผู้บริหารสถานศึกษา    คร ู

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน   
           น้อยกว่า 5 ปี    5 – 9 ป ี
           10 – 14 ปี     15 ปีขึ้นไป 

 
ตอนที่ 2  แบบประเมินด้านบริบท  

     ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด   
โดยมีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 5 ระดับ  ดังนี้ 

  5  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มาก 
  3  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 
หรือความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

1 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความชัดเจนและเหมาะสม      

2 
หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

     

3 
หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

     

4 
หลักการและเหตุผลของโครงการสามารถน าไปก าหนด
วัตถุประสงค์โครงการได้ 

     

5 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและเหมาะสม      

6 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียน 

     

7 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน 

     

8 
วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงตาม
แนวทางการด าเนินงานของโครงการ 

     

9 
วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปสู่การออกแบบ สร้าง
หลักสูตรและจัดกิจกรรมของโครงการ 

     

10 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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ค าชี้แจง   
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
1. โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
ตอนที่ 2  แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) 
3. ในการตอบค าถามการประเมิน ได้โปรดตอบตามความเป็นจริงทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของ  

แบบประเมิน  โดยข้อมูลที่ได้ใช้เพ่ือการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประเมิน  
และผลการประเมินจะได้รับการน าเสนอในภาพรวม 

 ขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าตอบแบบประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ 
 
        นายภาสกร  ภาคอัต 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
 

ฉบับท่ี 2 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

6. เพศ   ชาย     หญิง 

7. อายุ       21 – 30      31 – 40  
  41 – 50      51 – 60 

8. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาตรี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

9. หน้าที่ตามสายงาน   
           ผู้บริหารสถานศึกษา    คร ู

10. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน   
           น้อยกว่า 5 ปี    5 – 9 ป ี
           10 – 14 ปี     15 ปีขึ้นไป 

 
ตอนที่ 2  แบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 

     ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด   
โดยมีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 5 ระดับ  ดังนี้ 

  5  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มาก 
  3  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 
หรือความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

1 
ผู้สอนและวิทยากรในโครงการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ 

     

2 
ผู้สอนและวิทยากรในโครงการมีประสบการณ์เพียงพอในการ
จัดการเรียนการรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ 

     

3 
ผู้สอนและวิทยากรในโครงการมีความรู้ ความสามารถในการน า
เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

4 
วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนใน
โครงการ 

     

5 
วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมสนับสนุนของ
โครงการ 

     

6 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของโครงการ มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

     

7 มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมของโครงการ      

8 
มีการจัดท าเอกสารสรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการอย่างชัดเจน 

     

9 
อาคารและสถานที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมของ
โครงการมีความเหมาะสม สะอาด และเพียงพอ 

     

10 
มีการจัดหาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของโครงการที่
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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ค าชี้แจง   
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
1. โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
ตอนที่ 2  แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) 
3. ในการตอบค าถามการประเมิน ได้โปรดตอบตามความเป็นจริงทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของ 

แบบประเมิน  โดยข้อมูลที่ได้ใช้เพ่ือการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประเมิน  
และผลการประเมินจะได้รับการน าเสนอในภาพรวม 

 ขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าตอบแบบประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ 
 
        นายภาสกร  ภาคอัต 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ฉบับท่ี 3 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2. อายุ       21 – 30      31 – 40  
  41 – 50      51 – 60 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาตรี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4. หน้าที่ตามสายงาน   
           ผู้บริหารสถานศึกษา    คร ู

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน   
           น้อยกว่า 5 ปี    5 – 9 ป ี
           10 – 14 ปี     15 ปีขึ้นไป 

 
ตอนที่ 2  แบบประเมินด้านกระบวนการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

     ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด   
โดยมีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 5 ระดับ  ดังนี้ 

  5  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มาก 
  3  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 
หรือความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ขั้นเตรียมการ 

1 
มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

2 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม 

     

ขั้นด าเนินการ 

3 
มีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินงานให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

     

4 มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน      

5 มีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการด าเนินโครงการ      

6 
มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ 

     

ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน 

7 มีการประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงาน      

8 มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน      

ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

9 มีการน าผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง      

10 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ค าชี้แจง   
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
1. โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียน 

หอวัง ปทุมธานี 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
ตอนที่ 2  แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) 
3. ในการตอบค าถามการประเมิน ได้โปรดตอบตามความเป็นจริงทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของ  

แบบประเมิน  โดยข้อมูลที่ได้ใช้เพ่ือการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประเมิน  
และผลการประเมินจะได้รับการน าเสนอในภาพรวม 

 ขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าตอบแบบประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ 
 
        นายภาสกร  ภาคอัต 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ส าหรับนักเรียน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
ฉบับท่ี 4 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2. ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ตอนที่ 2  แบบประเมินด้านกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 

     ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด   
โดยมีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 5 ระดับ  ดังนี้ 

  5  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มาก 
  3  หมายถงึ  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 
หรือความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ขั้นเตรียมการ 

1 
มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

2 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม 

     

ขั้นด าเนินการ 

3 
มีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินงานให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

     

4 มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน      

5 มีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการด าเนินโครงการ      

6 
มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ 

     

ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน 

7 มีการประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินงาน      

8 มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน      

ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

9 
มีการแจ้งผลการประเมินในการด าเนินงานหรือการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ  

     

10 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ค าชี้แจง   
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
1. โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้ปกครองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
ตอนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เป็นแบบมาตรประเมินค่า 
(Rating scale) 

3. ในการตอบค าถามการประเมิน ได้โปรดตอบตามความเป็นจริงทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของ  
แบบประเมิน  โดยข้อมูลที่ได้ใช้เพ่ือการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประเมิน  
และผลการประเมินจะได้รับการน าเสนอในภาพรวม 

 ขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าตอบแบบประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ 
 
        นายภาสกร  ภาคอัต 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
ฉบับท่ี 5 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2. อายุ       21 – 30      31 – 40  
  41 – 50      51 – 60    60  ปีขึ้นไป 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4. ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง 
           มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ตอนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต 

     ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด   
โดยมีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 5 ระดับ  ดังนี้ 

  5  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  มาก 
  3  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับ  น้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

     

2 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

     

3 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

     

4 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(GEP) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียน
มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

     

5 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในชีวิตจริงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

     

6 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

7 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

     

8 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนมีพ้ินฐานและประสบการณ์ของการเป็นนักวิจัย 

     

9 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
วิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

10 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GEP) 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ มีความพร้อมในการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

     

 
 
 
 

 


