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ผู้ศึกษา   นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์ 
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

 
บทคัดย่อ 

 
 การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ปีการศึกษา 2564    
ผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและ การประเมินโครงการโดยเลือกใช้รูปแบบการประเมินตาม
แบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม เพื่อประเมินโครงการ การนิเทศภายใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจ าแนกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้  1) การประเมินด้าน
บริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของการก าหนดโครงการ ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์โครงการกับสภาวะแวดล้อม ความสอดคล้องของเป้าหมายโครงการกับสภาวะแวดล้อม 
ความเป็นไปได้ ของการก าหนดโครงการ ความพร้อมของปัจจัยเพ่ือการด าเนินโครงการ 2) การประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อม และ ความเหมาะสมของปัจจัยส าหรับ
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ      
3) การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
วิชาการ การจัดกิจกรรมของครู 4) การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับ
การพัฒนางานวิชาการ พฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ได้ศึกษาจากประชากร ดังต่อไปนี้  1. การประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม            
ปีการศึกษา 2564 มีขอบเขตของประชากรดังนี้ การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)         
ใช้ประชากรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ จ านวน 5 คน และครูผู้สอน จ านวน 97 คน รวม 102 คน             
การประเมินด้านด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ใช้ประชากรครูผู้สอนจ านวน 97 คน การ
ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ใช้ประชากรครูผู้สอนจ านวน 97 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวน 338 คน เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิชาการ ใช้ประชากรครูผู้สอน
จ านวน 97 คน  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครูใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 338 คน 
การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ ใช้ประชากรครูผู้สอน
จ านวน 97 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใช้ประชากรครูผู้สอนจ านวน 
97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ผู้ศึกษาได้สร้าง
แบบประเมิน จ านวน 6 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบทของโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
ใช้ส าหรับสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ และครูผู้สอน ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยน าเข้าของ
โครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564ใช้ส าหรับสอบถามครูผู้สอน ฉบับที่ 
3 แบบประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการ
ด าเนินโครงการ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิชาการ  ใช้ส าหรับสอบถามครูผู้สอน ฉบับที่ 4 แบบ
ประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  ด้านกระบวนการด าเนิน
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โครงการ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู  ใช้ส าหรับสอบถามนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบประเมินโครงการ 
การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับการ
พัฒนางานวิชาการ ใช้ส าหรับสอบถามครูผู้สอน ฉบับที่ 6 แบบประเมินโครงการ การนิเทศภายใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ใช้ส าหรับสอบถามครูผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูล  ด าเนินการโดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าผลของการค านวณ มาแปล
ความหมาย ก าหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินมีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์

 ผลการศึกษาพบว่า 
 ผลการประเมินการด าเนินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 
2564 ในภาพรวมทั้ง  4  ด้าน พบว่า  พบว่า  ผลการประเมินโดยรวม อยู่ ในระดับมากที่สุด              
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด    ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ  ด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและ ด้านผลผลิตของโครงการ อยู่
ในระดับมากที่สุด และด้านปัจจัยน าเข้า           ของโครงการ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ โดยทุก
รายการผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งผลการประเมินในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการประเมินการด าเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  ปีการศึกษา 2564  ด้านบริบทของโครงการ พบว่าผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ความพร้อมของปัจจัยเพ่ือการด าเนินโครงการ  อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิธีด าเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติจริง
ได ้อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 2.  ผลการประเมินการด าเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียน     
สรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ  พบว่า ผลการประเมิน        
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่ การ
จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสม และการจัดท างบประมาณมุ่งเน้นผลงานเสนอต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามล าดับโดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3.  ผลการประเมินการด าเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรี ยน     
สรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิชาการ 
พบว่า ผลการประเมิน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 
อันดับแรก ได้แก่ ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาหารือรู้ขอบเขตความสามารถความถนัดและความสนใจของตน 
และก าหนดวิธีการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนก่อนการสังเกต  อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้งไว้ อย่างชัดเจนอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 4.  ผลการประเมินการด าเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน  ของนักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู  พบว่า  
ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก 
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านน่าสนใจและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายอยู่ในระดับ
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มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะตาม
หลักสูตร และ การใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ อยู่ในระดับ มาก  โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 5.  ผลการประเมินการด าเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน  ของนักเรียนโรงเรียน      
สรรพวิทยาคม   ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิตของโครงการ  เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ พบว่า 
ผลการประเมินภาพรวม    อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า  ผลการประเมิน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน รองลงมา คือ  การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 6.  ผลการประเมินการด าเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน  ของนักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  ปีการศึกษา 2564  ด้านผลผลิตของโครงการ  เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ 
พบว่า  การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา,การปฏิบัติกิจกรรมด้วยความ
สนใจ  และตั้งใจ และการกล้าแสดงออก ถาม และตอบค าถามในกิจกรรมที่จัดอย่างถูกต้อง และมี
เหตุผล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (ครู,สถานที่,ห้องเรียน ละอ่ืนๆ) 
เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 


