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ช่ือผลงาน  :   รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนประภสัสรรังสิต โดยใช้

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC(Professional Learning 
Community) ปีการศึกษา 2564 

ผู้รายงาน  :  นางกฤติกา  อินใหม่ 

 

บทคดัย่อ 

 การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนประภัสสรรังสิต โดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2564  คร้ังน้ี 
ประเมินโครงการโดยใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP Model ) มีวตัถุประสงค์คือ 1)เพื่อประเมินบริบทของ
โครงการเก่ียวกบัดา้นความตอ้งการจ าเป็น ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นกิจกรรมต่างๆ และดา้นผลท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บจากโครงการ  2)เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)  เก่ียวกับด้านบุคลากร ด้านวสัดุ
อุปกรณ์ และดา้นงบประมาณ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการโดยใชก้ระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชึพ PLC(Professional Learning Community)  เก่ียวกับ ขั้นเตรียมการ ขั้น
วางแผน ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผลและสรุปรายงาน  4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโดย
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)    ใน
ดา้นผลการด าเนินงานตามโครงการ ดา้นผลการปฏิบติังานของครู ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้น
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียนท่ีต่อการด าเนินการของโครงการ 5)เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการด าเนินโครงการ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีจ านวนทั้งส้ิน467 คน ประกอบดว้ย 1) 
คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 15 คน    2)บุคลากรประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 2คน  
และครูปฏิบติัการสอน จ านวน 30 คน 3) ตวัแทนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ านวน 210คน  
4) ตัวแทนผูป้กครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ านวน 210 คน  ตัวแทนนักเรียนและ
ผูป้กครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane)    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินจ านวน 9 ฉบบั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 7 ฉบบั  
และแบบบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศ จ านวน 2 ฉบบั    เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสอบถามและบนัทึก
ขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Office Excel ผลการประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินพบวา่ ตวัช้ีวดัประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้งหมดคือ  
 1. ประเด็นบริบท อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.52, ó = 0.47) และผลของตวัช้ีวดั 4 ตวัช้ีวดั 
มีดงัน้ี 
  1.1 ดา้นความตอ้งการจ าเป็นของโครงการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.58, ó = 0.41) 
  1.2 ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.65, ó =  0.48) 
  1.3 ดา้นกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ อยูใ่นระดบัมาก(µ =4.39, ó =  0.48) 
  1.4 ดา้นผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(µ =4.57, ó =  0.49) 
 2.ประเด็นปัจจยัน าเขา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.54, ó = 0.49) ตวัช้ีวดั มีดงัน้ี 
  2.1 ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.63, ó = 0.47) 
  2.2 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(µ = 4.55, ó = 0.50) 
  2.3 ดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก(µ = 4.39, ó = 0.52) 
 3.  ประเด็นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.54, ó = 0.45)  และผลของตวัช้ีวดั 4 
ตวัช้ีวดั มีดงัน้ี 
  3.1 ขั้นเตรียมการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(µ = 4.66, ó = 0.47) 
  3.2 ขั้นวางแผน อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.48, ó = 0.48) 
  3.3 ขั้นด าเนินการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(µ = 4.71, ó = 0.44) 
  3.4 ขั้นประเมินผลและสรุปรายงาน อยูใ่นระดบัมาก(µ = 4.43, ó = 0.44) 
ตวัช้ีวดั มีดงัน้ี 
 4.ประเด็นผลผลิตอยูใ่นระดบัมาก และผลของตวัช้ีวดั  4 ตวัมีดงัน้ี 
  4.1 ผลการด าเนินงานตามโครงการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่การจดักิจกรรมนิเทศ
ภายในตามโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนประภสัสรรังสิต ปีการศึกษา 2564 ไดป้ฏิบติักิจกรรม
ทุกกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัมากท่ีสุด 
  4.2 ผลการปฏิบติังานของบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(µ = 4.52, ó = 0.51) 
   4.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัโรงเรียน อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบ เทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น โดยภาพรวม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ ปีการศึกษา 2563ร้อยละ 3.34 
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  4.4 ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4.4.1 ความพึงพอใจของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(µ = 4.59, ó = 0.96) 
   4.4.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(   = 4.52 , S.D.=0.57) 
      5. ความพึงพอใจของผูป้กครองอยใูนระดบัมากท่ีสุด( = 4.54, S.D. = 0.82) 
 
 จากผลการประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนประภสัสรรังสิตในภาพรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินทั้ง 15 ตวัช้ีวดั และอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 10 ตวัช้ีวดั อยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 
ตวัช้ีวดั และอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 1 ตวัช้ีวดั 
    ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
1.โรงเรียนควรน าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการนิเทศภายในโดย

ใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)อยา่ง
ต่อเน่ือง 

2.โรงเรียนควรน าผลการประเมินท่ีเป็นผลส าเร็จทั้งในภาพรวมของโรงเรียน ครูและ
นกัเรียนไปเผยแพร่เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

3.โรงเรียนควรน าผลการประเมินไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไปใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

4.โรงเรียนควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศภายในในปี
การศึกษาต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการพฒันางานวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้

ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
2.ในปีการศึกษาต่อไปควรมีการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยในดา้นผลผลิต

นอกเหนือจาการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ควรมีการประเมินผลผลิตดา้นสมรรถนะ
ผูเ้รียนและดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

3.ควรมีการประเมินโครงการอ่ืนๆของโรงเรียนโดยใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือ
รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อน าผลท่ีไดม้าพฒันาโครงการต่างๆของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 
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4.ควรมีการพฒันาโครงการนิเทศภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น เพื่อน าผลการ
ประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและคุณภาพนกัเรียนใหสู้งขึ้น 

5.ควรมีการท างานวิจยัท่ีเปิดโอกาสให ้ผูป้กครอง  นกัเรียน กรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชนมีส่วนร่วมใหม้ากยิง่ขึ้นเพื่อน าผลวิจยัมาพฒันาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

6.ควรมีการน ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning 
Community)ไปใชใ้นงานวิจยัอ่ืน หรือการประเมินโครงการอ่ืนของสถานศึกษา 


