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รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้ กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ ย ง
(Coaching and Mentoring) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมิน บริบ ทของ
โครงการ ประเมิน ปั จ จั ย น าเข้ า ของโครงการ ประเมิน กระบวนการด าเนิน โครงการ และ
ประเมิน ผลผลิต ของโครงการ ในด้า นประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ความพึงพอใจของ
นั กเรี ย นและผู้ ป กครองต่อการจั ด การเรีย นรู้ ข องครู ความพึงพอใจของครู ที่มีต่ อ โครงการ และ
คุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น จ าแนกเป็ น ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นระดั บ สถานศึ ก ษา และผลประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้รูป แบบการประเมิน แบบซิป ป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง
จานวนทั้งสิ้น 853 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการนิเ ทศภายใน ศึก ษาจากประชากร 44 คน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ศึก ษาจากประชากร 13 คน ครูผู้ส อน 114 คน ได้จาก
การสุ่มอย่างง่ายตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) นักเรียน 341 คน ได้จาก
การสุ่มอย่างง่ายตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และผู้ปกครอง 341 คน
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่สุ่มได้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จานวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย
แบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 6 ฉบับ ทุกฉบับ
มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า ง .83 – .96 และแบบบั น ทึ ก
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามสภาพจริ ง จานวน 2 ฉบั บ ได้ แ ก่ แบบบั น ทึ ก ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เก็บรวบรวม
ข้อ มูล จากแบบสอบถาม สถิติที่ใ ช้ใ นการหาคุณ ภาพเครื่อ งมือ ได้แ ก่ ค่า ความตรงเชิง เนื้อ หา
(Validity) ใช้สูตร IOC และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัม ประสิท ธิ์
แอลฟา (Alpha Co-efficient) สถิ ต ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผลการประเมิน และข้อเนอแนะ
สรุปได้ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ทั้งหมด คือ
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ความต้องการความจาเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมาก
1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก

1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก
1.4 ความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ความพร้อมของบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 ความเพียงพอของงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด
2.3 ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก
2.4 ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมิน กระบวนการของโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 การวางแผนการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก
3.2 การดาเนินกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับมาก
3.3 การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล อยู่ในระดับมาก
3.4 การแก้ไข ปรับปรุง ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนี้
4.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมาก
4.2 ความพึง พอใจของนั ก เรีย นและผู้ป กครองที่ มีต่ อ การจัด การเรีย นรู้ ข องครู
อยู่ในระดับมาก
4.3 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก
4.4 คุณภาพผู้เรียน
4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา พบว่าร้อยละนักเรียน
ที่มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นตั้ง แต่ร ะดับ ดี (3) ขึ้น ไป คิด เป็น ร้อ ยละ 77.23 อยู่ใ นระดับ มาก
ผ่านการประเมิน
4.4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่าร้อยละนักเรียน
ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีถึงดีเยี่ยม คิด เป็น ร้อ ยละ 99.74 อยู่ใ นระดั บ
มากที่สุด ผ่านการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรีย นควรนาผลการประเมิน โครงการมาวิเ คราะห์ห าจุด เด่น จุด ที่ค วรพัฒ นา
เพื่อกาหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาครู
2. โรงเรียนควรพัฒนากระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ จนกลายเป็นวิถีของโรงเรียนที่มีความเด่นชัด และมีอั ตลักษณ์เป็นของตัวเอง
สามารถเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นได้
3. ควรนาผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน
และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

