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ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการติดตาม ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้วยการนิเทศแบบสามประสาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้วิจัย นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ปีที่ทำกำรวิจัย 2558
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การประเมินโครงการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้ ว ยการนิ เทศแบบสามประสาน ได้ ด าเนิ น การประเมิ น โดยใช้ รู ป แบบซิ ป ป์ (CIPP Model) มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อประเมิน บริ บ ทของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลั กการ วัส ดุป ระสงค์
เป้าหมายของโครงการ ประเมินปั จจัยนาเข้าของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความ
เหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมด้านสื่ อ วัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมด้านระยะเวลา ประเมิน
กระบวนการของโครงการเกี่ยวกับขั้นตอนสู่กิจกรรมการดาเนินงาน กระบวนการดาเนินงาน และ
ประเมินผลผลิตเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามโครงการ และความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้ว ย แบบสอบถาม เพื่อกาหนดกรอบ
ประเด็นการประเมินและตั วชี้วัด รวมจานวน 4 ฉบับ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
กาหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดาเนินโครงการ
ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างดาเนินโครงการ และระยะที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลหลังสิ้นสุด
การดาเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ครั้ง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ หา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการตัดสิน ประเด็นการประเมินหรือตัวชี้วัด ใช้เกณฑ์ปานกลาง
(ระดับ 3) ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินสรุปดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยการประเมิน 1 ตัวชี้วัด คือ ความเหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์
เป้าหมายของโครงการ พบว่า มีอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนาเข้าอยู่
ในระดับปานกลาง มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้ อ ย คื อ ความพร้ อ มของบุ ค ลากร ความพร้ อ มของสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ความเหมาะสมของ
งบประมาณ และความพร้อมด้านระยะเวลา
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3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการอยู่
ในระดับมาก มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ กระบวนการดาเนินงาน และขั้นตอนสู่กิจกรรมการดาเนินงาน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ตัวชี้วัด เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ผลการดาเนินงานตามโครงการ และความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามโครงการ
ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผลการประเมิน โครงการติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยการนิเทศแบบสามประสาน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.60 ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ผ่านเกณฑ์
การประเมิน โดยประเด็นที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุดมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้าน
บริบทและผลผลิต ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก มี 1 ประเด็น คือ ประเด็นด้านกระบวนการ
และผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง มี 1 ประเด็น คือ ประเด็นด้านปัจจัยนาเข้า ตามลาดับ
จากผลการประเมิน ที่พบว่า ผลการประเมินโครงการในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับมาก
จึงควรดาเนินโครงการต่อไป โดยปรับปรุงในประเด็นที่จะเสนอแนะต่อไป
1. จากผลการประเมิน ที่พบว่า ประเด็นด้านบริบทของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนรวม 10.0 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้ น ในการน าผลการประเมิน ไปใช้ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องควรดาเนินการโดยการศึกษาความต้องการ
จาเป็นของโครงการ นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ควรศึกษาความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินการ การวางแผน
เป็นระยะ และควรกาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลให้ชัดเจน
2. จากผลการประเมิน ที่พบว่า ประเด็นด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ได้คะแนนรวม 6.6 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 3 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นในการนาผลการประเมินไปใช้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรดาเนินการโดยมีการวางแผนก่อน
การดาเนิ น การให้ มี ความเหมาะสม จัดกาลั งคนให้ เหมาะสมกับ ภาระงาน กิจกรรมตามโครงการ
สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และมวลประสบการณ์ของคณะทางาน จัดสรรงบประมาณให้
เพี ย งพอกับ ความต้อ งการในการดาเนิ น การ ตลอดจนจัดสรรสื่ อ /เครื่อ งมื อในการจัด กิจกรรมให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
3. จากผลการประเมิน ที่พบว่า ประเด็นด้านกระบวนการของโครงการ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ได้คะแนนรวม 24.0 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน อยู่ในระดับมาก ดังนั้นในการนาผลการ
ประเมิน ไปใช้ ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องควรดาเนินการโดยนาหลักการบริหารคุณ ภาพ PDCA มาใช้ในการ
ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการอย่างเป็นรูปธรรม กาหนดแผนงาน โครงการสอดคล้องกับแผนงาน
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ของโรงเรียน และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การกาหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความ
ต้อ งการของโรงเรี ย น ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น กิจ กรรม นิ เทศตามหลั ก กัล ยาณมิ ต ร
ตลอดจนมีการสรุปผลและประเมินผล และนาผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาต่อไป
4. จากผลการประเมิน ที่พบว่า ประเด็นด้านผลผลิตของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้ ค ะแนนรวม 46.0 จากคะแนนเต็ ม 50 คะแนน อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ดั ง นั้ น ในการน าผลการ
ประเมินไปใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการควรมีการจัดทาแผนงาน โครงการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดทา ควรสร้างบรรยากาศการนิเทศ มีความเป็นกันเอง จริงใจ ให้เกียรติผู้รับการนิเทศ
โครงการส่งผลประโยชน์แก่นักเรียนหรือการพัฒนาคุณภพการศึกษา

