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ช่ือผลงาน   รายงานการประเมินโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครู 
   สู่คุณภาพผูเ้รียน  โดยใชก้ระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนสทิงพระวทิยา       
   ปีการศึกษา 2559 
ผู้รายงาน   นางสาวสุคนธ์ ก าเหนิดดี  ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการโรงเรียนสทิงพระวทิยา 
ปีทีป่ระเมิน  ปีการศึกษา  2559 
 

บทสรุป 
 

 รายงานการประเมินโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผูเ้รียน
โดยใชก้ระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2559 ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ประเมินสภาพแวดลอ้ม ประเมินปัจจยัน าเขา้ ประเมินกระบวนการด าเนินงาน และประเมินผลผลิตของ
โครงการ โดยประยุกตรู์ปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใชใ้นการประเมิน โดยประเมินจากแบบสอบถามท่ี
ผูร้ายงานสร้างข้ึน และประเมินจากแบบบนัทึกขอ้มูลตามสภาพจริงเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ีประกอบดว้ย ประชากรท่ีเป็นคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 คน ครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน 61 คน กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน               
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 278 คน กลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2559 จ  านวน 13 คน และกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครอง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 278  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั จ  านวน 7 ฉบบั มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ              
ทุกฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่ระหว่าง 0.95 – 0.99 และแบบบนัทึกขอ้มูลตามสภาพจริงเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัสถานศึกษาและผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
จ  านวน 2 ฉบบั รวมทั้งส้ิน 9 ฉบบั สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
ผลการประเมินพบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นบริบทของโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ของ
ครูสู่คุณภาพผูเ้รียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2559              
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบวา่ ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มท่ีประเมิน 
พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย (X  = 4.28, S.D. = 0.55) 
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อยู่ในระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
(  = 4.25,   = 0.34) อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน                 
ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 
2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ีย (  = 4.04,                   
  = 0.58) อยูใ่นระดบัมาก  ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑ์การประเมิน และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ตวัช้ีวดัแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความพร้อมของบุคลากร มีค่าค่าเฉล่ีย (  = 4.58,   = 0.46) อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  รองลงมาคือ ดา้นความเหมาะสมของการบริหาร
จดัการโครงการและดา้นผูส้นบัสนุนโครงการ มีค่าค่าเฉล่ีย (  = 3.96,   = 0.77) อยูใ่นระดบัมาก  
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นความเพียงพอของ
งบประมาณ (  = 3.83,   = 0.56) และดา้นความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์ (  = 3.83,   = 0.54)              
อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกระบวนการด าเนินโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 
2559 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน
สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑ์การประเมิน และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มท่ี
ประเมิน พบวา่ ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( = 3.97, = 0.51) อยูใ่นระดบั มาก ไดค้ะแนน
รวมเฉล่ีย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.32, S.D. = 0.52) อยู่ในระดบั มาก เช่นกนั โดยไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20                 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

4. ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ ไดแ้ก่ 
  4.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการเก่ียวกับระดับคุณภาพการพฒันา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู ้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียน              
สทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู พบวา่ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย (  = 3.88,   = 0.64) 
อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเม่ือพิจารณาเป็นรายตวัช้ีวดัแต่ละ
ดา้น พบวา่ ดา้นการปฏิบติั มีค่าค่าเฉล่ียสูงสุด  (  = 4.02,   = 0.76) อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนเฉล่ีย             
2 ผา่นเกณฑ์การประเมิน  รองลงมาคือ ดา้นการให้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ มีค่าค่าเฉล่ีย 
(  = 4.00,   = 0.76) อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2 ผา่นเกณฑ์การประเมิน และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าเฉล่ีย
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ต ่าสุด คือดา้นการประเมินการนิเทศภายใน  (  = 3.69,   = 0.59) อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนเฉล่ีย             
2 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน เช่นกนั   
  4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลผลิตโครงการเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนกัเรียนและคณะกรรมการ
นิเทศภายใน พบวา่ ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย           
(X = 4.15, S.D. = 0.63) ในระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑ์ การประเมิน ส่วนคณะกรรมการ
นิเทศภายในมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย (  = 4.21,   = 0.53) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยไดค้ะแนน
รวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั 

  4.3 สรุปผลการประเมินสมรรถนะผูเ้รียนโรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2558 -
2559 พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ร้อยละ 90.29 ปีการศึกษา 
2559 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ร้อยละ 91.50 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนรวม
เฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  4.4 คะแนนเฉล่ีย GPA ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โรงเรียนสทิงพระวิทยา               
ปีการศึกษา 2558-2559 พบวา่ โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉล่ีย GPA เท่ากบั 2.30 เม่ือ
พิจารณาแยกเป็นระดับชั้ น มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีคะแนนเฉล่ีย  GPA เท่ากับ 2.09 และระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย                      
มีคะแนนเฉล่ีย GPA 2.50 เท่ากบั และโดยภาพรวม ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย GPA  เท่ากบั 
2.49 เม่ือพิจารณาแยกเป็นระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีคะแนนเฉล่ีย GPA เท่ากบั 2.44 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนน
เฉล่ีย GPA เท่ากบั 2.57 
  4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูต่อการด าเนิน
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผูเ้รียน โดยใช้กระบวนการนิเทศ
ภายใน โรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2559  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย (X  = 3.85, S.D. = 0.47)  
อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 สรุปผลการประเมินโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผูเ้รียน 
โดยใชก้ระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนรัษฎา  ปีการศึกษา 2558 โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
(CIPP Model) ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกดา้น 
  



ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 

1.1 โรงเรียนควรน าผลส าเร็จท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอนท่ีเป็นจุดเด่นของโครงการเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2 ควรจัดให้มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพนักเรียน                  
ด้วยกระบวนการนิเทศภายในเป็นโครงการต่อเน่ืองและตอ้งด าเนินการทุกปี โดยใช้กระบวนการ 5 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน การสร้างความรู้ความเขา้ใจ การปฏิบติัการนิเทศ การสร้างขวญัก าลงัใจ และ
การประเมินผล 

1.3 ควรน าผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษา
เพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนและเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง 

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ หรือการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดบัหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ 

โดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้                  

ในลกัษณะอ่ืน ๆ  
 


