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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  

การศึกษาเป็นหัวใจส าคญัในการพฒันาประเทศ เพื่อผลิต เยาวชนให้ทนักับโลกแห่งการ
แข่งขนั เพราะปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นภารกิจที่ ทุกฝ่ายจะตอ้งมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการอยา่งเต็มที่ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่
โลกในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศจึงตอ้งเร่งพฒันาระบบการศึกษา ตั้งแต่การปฏิรูปหลกัสูตร ปฏิรูป
ครูและกระบวนการจดัการเรียนการสอน ไปจนถึงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ่สร้างคนที่มี
คุณภาพสามารถยืนหยดัได้ในเวทีโลก ประเทศไทยก็เช่นกันมีความจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาระบบ
การศึกษา เพือ่พฒันาคนใหมี้ความรู้ที่ทนัสมยัและทกัษะที่สอดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
วทิยาการและเทคโนโลย ีรวมทั้งจิตส านึก ในความเป็นไทยพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมใน
อนาคตซ่ึงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดก้  าหนดวิสัยทศัน์ไวว้่า “คนไทยทุกคนไดรั้บ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 
4 ประการ คือ 1)เพือ่พฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อ
พัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ                           
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและยทุธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อ
พฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก
ก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อน าประเทศไทย             
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหล่ือมล ้ าภายในประเทศลดลง (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : บทน า)    

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2510                
ความตอนหน่ึงวา่ 
            “...งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคัญที่ สุดอย่างหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและ                   
ความเส่ือมของชาตินั้น  ขึ้นอยูก่บัการศึกษาของชาติเป็นขอ้ใหญ่ ตามขอ้เท็จจริงที่ทราบกนัดีแลว้ว่า 
ระยะน้ีบา้นเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วทั้งมีสัญญาณบางอยา่งเกิดขึ้น ดว้ยว่า พลเมือง
ของเราบางส่วนเส่ือมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ  ซ่ึงเป็นอาการที่น่าวิตก  ถา้หากยงัคง
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เป็นอยูต่่อไป เราอาจจะเอาตวัไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นน้ี นอกจาก เหตุอ่ืนแลว้ ตอ้งมีเหตุมาจากการจดั
การศึกษาดว้ยอยา่งแน่นอน เราตอ้งจดังานดา้นการศึกษาให้เขม้แข็งยิง่ขึ้น...” (มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวโิรฒ. 2552 : 4) 

แต่การจดัการศึกษาไทยในปัจจุบนัยงัไม่เป็นที่น่าพอใจ ซ่ึงผลจากการสอบวดัความรู้นักเรียน 
นานาชาติหรือที่รู้จกักนัในช่ือ PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการสอบ
เพือ่ใชว้ดัระดบัการเรียนรู้ของนักเรียนอาย ุ15 ปีทัว่โลก โดยการสอบ PISA มีการวดัระดบัความรู้ใน             
3 วชิา ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน จดัสอบทุก 3 ปี และด าเนินการต่อเน่ืองมา 15 ปี
แลว้การสอบ PISA ขึ้นช่ือว่าเป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง และผลสอบ PISA มกัถูกใช้ในการ
เปรียบเทียบระดบัการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนแต่ละประเทศ เม่ือเดือนธนัวาคม 2559 องคก์ารเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) 
ไดเ้ผยแพร่ผลสอบ PISA ของปี 2558 การสอบคร้ังน้ีมีเด็กนกัเรียนเขา้ร่วมสอบจาก 72 ประเทศ จ านวน
กวา่ 540,000 คน ปรากฏวา่ผลสอบของเด็กนกัเรียนไทยไม่ไดมี้การพฒันาขึ้นจากปีก่อนๆ โดยในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ไทยอยูอ่นัดบั 52 54 และ 57 ตามล าดบั ขณะที่เด็กนักเรียน
เวียดนามสอบไดอ้นัดบั 8 ในวิชาวิทยาศาสตร์ อนัดบั 22 ในวิชาคณิตศาสตร์ และอนัดบั 32 ในวิชา 
การอ่าน แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีทกัษะดา้นการวิเคราะห์ต ่าอย่างยิง่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนบา้น             
ในภูมิภาคอย่างเวียดนามด้วยเหตุน้ี สังคมจึงตั้งค  าถามกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทย               
ในเชิงลึกมากขึ้น เหตุใดท าไมเด็กไทยถึงมีระดับการเรียนรู้ที่ต  ่าเช่นน้ี ทั้งที่มีความพยายามในการ
พฒันาระบบการศึกษามาหลายสิบปี (ดวงจนัทร์ วรคามิน และคณะ. 2559 : ออนไลน์)  
 เพือ่ใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายและตามแนวคิดของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 จะตอ้งใช้แนวทางหรือวิธีการพฒันาที่หลากหลาย  
การนิเทศเป็นวธีิการหน่ึงของการพฒันาคุณภาพการศึกษา จึงไดมี้การก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดการก ากับ 
ติดตาม การจดัการศึกษาของผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดก้  าหนดให้มีการนิเทศภายใน
เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารประเมินเพื่อให้ผูบ้ริหารถานศึกษาไดต้ระหนักถึงความส าคญั และน าไป
ปฏิบติัในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและไดผ้ลอยา่งเป็นรูปธรรม (ธีระ รุญเจริญ. 2550 : 8-25) 

การนิเทศการศึกษา จึงนับว่ามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาการจดัการศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ แต่การนิเทศการจัด
การศึกษาภายในโรงเรียนจากผูนิ้เทศจากภายนอกโรงเรียนนั้น  มีปัญหาอุปสรรคหลายประการที่                  
ผูนิ้เทศจากภายนอกโรงเรียนไม่สามารถท าได้อย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เช่น ผูนิ้เทศจากภายนอก



3 
 

โรงเรียนมีจ านวนจ ากดัเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนโรงเรียนและครูในโรงเรียนต่างๆ ปัจจยัสนับสนุน
และงบประมาณในการไปนิเทศของผูนิ้เทศมีจ านวนจ ากดั ประกอบกบัปัจจุบนัโรงเรียนโดยทัว่ไปมี
บุคลากรครูที่มีความรู้คุณวฒิุและความสามารถในการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดีอยูพ่อสมควร  
รวมทั้งบุคลากรครูในโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในสภาพปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน            
เป็นอยา่งดีและตรงกับสภาพความเป็นจริง สามารถให้ความช่วยเหลือกันเอง ในการพฒันาคุณภาพ              
การจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ภายใตเ้ง่ือนไขของความตั้งใจจริงในการจดัการเรียนการสอน
ใหเ้กิดคุณภาพสูงสุดตามที่ตอ้งการ ดว้ยความสมคัรสมานสามคัคีและร่วมมือร่วมใจกนัของบุคลากร
ภายในโรงเรียน (ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 .2555 : 5) 

ดังนั้ นการนิเทศภายในสถานศึกษาซ่ึงเป็นระบบของความร่วมมือกันของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาเพื่อพฒันางานวิชาการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยการให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือครูหรือบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับการจดั
การศึกษาให้ปรับปรุงวิธีสอน การวดัผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการจดัการศึกษา ท าให้ครูผูรั้บการนิเทศได้รับการพฒันาวิชาชีพ มีความพึงพอใจ                     
มีก าลงัใจที่จะพฒันาการเรียนการสอนและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจน
ส่งผลใหส้ถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (ธเนศ ข  าเกิด. 2556 : 30) ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้ง
กบั (ชนิดา วิสะมิตนันท.์ 2555 : 2) ที่กล่าวว่า นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ไดม้า                
ซ่ึงผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการท างานร่วมกันระหว่างผูบ้ริหาร ครู และผูนิ้เทศหรือศึกษานิเทศก ์              
การนิเทศการศึกษามีจุดหมายส าคญั 4 ประการ คือ ประการที่หน่ึง “พฒันาคน” คือ เป็นการท างาน
ร่วมกับครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรเหล่านั้นได้เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ประการที่สอง “พฒันางาน” เน่ืองจากการนิเทศการศึกษามีเป้าหมายสูงสุดอยู่
ที่ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ให้ดีขึ้น ประการที่สาม “สร้างการประสานสัมพนัธ์” เป็นผลที่
เกิดจากการท างานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน ผลัดเปล่ียนกันเป็นผูน้ าผูต้าม ประการสุดท้าย คือ                
“การสร้างขวญัก าลงัใจ” เป็นส่ิงส าคญัที่จะท าใหบุ้คคลมีความตั้งใจท างาน   

กระบวนการนิเทศมีหลากหลายรูปแบบ ที่จะช่วยแกปั้ญหาและพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพเป็นที่ทราบกนัดีแลว้ว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและ
แตกต่างกนั ดงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พุทธศกัราช 
2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐตอ้งจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถ
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พึ่งตนเองได้หรือไม่มีผูดู้แลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพเิศษ การศึกษาส าหรับคนพกิารในวรรคสอง ใหจ้ดัให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพกิารโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
นอกจากน้ีแลว้ในมาตรา 22 ยงัระบุถึงหลกัการจดัการศึกษาวา่ ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ ตอ้งจดัการศึกษาที่พฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ครูทุกคนมีความจ าเ ป็น 
อย่างยิ่งที่จะตอ้งแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงมีนวตักรรมที่เหมาะสมในยคุปัจจุบนั คือ Professional Learning Community 
(PLC) (ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 .2559 : 2) 

PLC คือ การรวมตวัรวมใจรวมพลงัร่วมมือกนัของครูผูบ้ริหารในโรงเรียนมานั่งพูดคุยกนั 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลัก เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือนการปฏิรูปโรงเรียนในการสร้าง 
“สัมพนัธภาพที่ดีในองค์กร” ลด “ความโดดเด่ียว” ของครูในการท างาน ช่วยปรับปรุงผลการเรียน         
ของนักเรียน สร้างการเป็นผูน้ าร่วมกนัของครูหรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ผูน้ า” ในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ไปจนถึงการเรียนรู้ร่วมกนัและการน าส่ิงที่เรียนรู้              
ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็นเหมือนแรงผลักดันโดยอาศัย           
ความตอ้งการและความสนใจของสมาชิกในวง PLC เพื่อการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพสู่ความงอกงาม
ของการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกั การพฒันาวิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย”์ โดยมองว่าเป็น “ศิษยข์อง
เรา” มากกว่ามองว่า “ศิษยข์องฉัน” และการเปล่ียนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เร่ิมจาก                  
“การเรียนรู้ของครู” เป็นตวัตั้งตน้ เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ของตนเองเพือ่ผูเ้รียนเป็นส าคญั ชุมชนที่สามารถขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพ
ได้นั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน            
“ครูเพื่อศิษยร่์วมกนั” บรรยากาศ การอยูร่่วมกนัจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกลัยาณมิตร ทางวิชาการ”                 
(สุรพล  ธรรมร่มดี, ทศันีย ์ จนัอินทร์, และ คงกฤช ไตรยวงศ.์2553 : 22-24) 
 โรงเรียนรัตภูมิวิทยาเลขที่ 587 หมู่ที่ 11  ถนน เพชรเกษม (สายเก่า) ต  าบลก าแพงเพชร  
อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา รหสัไปรษณีย ์90180 โทรศพัท ์074-584105  โทรสาร 074-584105 e-mail 
: rattaphumwittaya@windowlive.com website : www.ry.ac.th สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 16 เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
มีเน้ือที่ 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 เป็นอาคารเรียน และบา้นพกัครู เป็นที่ดินของนิคมสร้าง ตนเองรัตภูมิ 
อนุญาตให้ใช ้มีเน้ือที่ 48 ไร่ 2 งาน แปลงที่ 2 เป็นสถานที่ตั้งบา้นพกัครู เป็นที่ราชพสัดุ อยูท่ี่หมู่ที่ 1 
ต  าบลก าแพงเพชรใกลท้ี่ว่าการอ าเภอรัตภูมิ มีเน้ือที่ 1 ไร่ 50 ตารางวา  เปิดสอนแบบสหศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตภูมิ
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วทิยา เร่ิมท าการสอนเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 2513 มี 2 ห้องเรียน นักเรียน 80 คน โดยอาศยัอาคารเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ซ่ึงเป็นโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีครู
ประจ าการ 5 คน มีนายไพบูลย ์เสรีรัตน์ ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่ และเม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม 2547 
กระทรวงศึกษาธิการไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารใหม่ จึงโอนยา้ยโรงเรียนไปสังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวนนักเรียน จ านวน 1,116 คน จ านวนขา้ราชการครู/บุคลากร จ านวน 62 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 10 
มิถุนายน 2560 )   
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและของโรงเรียนรัตภูมิวิทยา จากตวับ่งช้ีทั้งหมด  
12 ตวับ่งช้ี พบวา่ ตวับ่งช้ีทุกขอ้อยูใ่นระดบัคุณภาพดีและดีมาก  ยกเวน้ตวับ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนอยูใ่นระดับคุณภาพพอใช้ จุดที่ควรพฒันา คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  
นอกจากน้ีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้ไป
ปรับปรุงพฒันา ดงัน้ี   
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.  ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาดา้นการคน้ควา้หาความรู้และการเรียนรู้จากการอ่านและ            
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้มากขึ้น โดยสถานศึกษาควรพฒันาให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่น บนัทึกการอ่านจากหลายแหล่ง สรุปขอ้คิดในความส าคญัจากเร่ืองที่อ่าน 
การรวบรวมข่าวสสารจากหนงัสือพมิพ ์แยกประเภทข่าว จดักิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนที่เพื่อแกปั้ญหา
ความไม่คล่องตวัในการใชห้้องสมุดของผูเ้รียนเป็นตน้และสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการ
พฒันาดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้มากขึ้น จดัให้มีการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้เกิดทกัษะในการใช้ชีวิตประจ าวนัได้ให้เกิดทกัษะในชีวิตประจ าวนัเกิดแก่ผูเ้รียนทุกชั้นเรียน           
อยา่งเตม็ศกัยภาพตามวยัและน าผูเ้รียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพือ่น าความรู้ที่ไดม้าใชใ้นการวเิคราะห์ถึงผลที่ไดห้รือผลกระทบที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 2.  ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถดา้นการคิดใหม้ากขึ้น โดยสถานศึกษาควร
พฒันารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้ น จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบแผนผงัความคิด การสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการท าผลงาน ช้ินงาน จากการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะการคิดให้หลากหลายเป็น
รูปธรรมมากขึ้น และประเมินความก้าวหน้าด้านความคิดของผูเ้รียนตามหลักสูตรด้วยวิธีการที่
หลากหลายและต่อเน่ือง 
 3.  ผูเ้รียนควรได้รับการพฒันาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ                 
O-NET สูงขึ้นโดยสถานศึกษาควรก าหนดนโยบายยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบั
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องคก์ร จดัท าแผนพฒันาระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด าเนินการในการขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัอยา่ง
เขม้แขง็ เป็นรูปธรรม โดยจดัโครงพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดักิจกรรม
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้เพือ่พฒันาใหห้ลากหลาย ทั้งน้ีสถานศึกษาควรให้การสนับสนุนกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ในการสนบัสนุนจดัซ้ือ จดัหาใหมี้ส่ือการเรียนการสอนที่เพยีงพอ เหมาะสมและทนัสมยั
ใหม้ากขึ้น  
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจดัการศึกษา ของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืน ๆ ที่จดัการศึกษา 
 ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ควรจดัโครงการ/กิจกรรม  หรือเพิ่มกิจกรรมในโครงการที่เก่ียวกบัการยกยอ่งครูที่จดัท  า
แผนการจดัการเรียนรู้  การน าแผนการเรียนรู้ไปใช ้ จดัท าแบบวดัแบบทดสอบที่ดีเยีย่ม  เพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจใหก้บัครูผูส้อนที่ท  าดีเป็นแบบอยา่งที่ดีของสถานศึกษา  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2558 : 31-33)   
 อยา่งไรก็ตามจากการติดตามผลการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยาในปีการศึกษา 2559              
ก็พบวา่ยงัมีประเด็นที่ยงัเป็นปัญหาต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ การเรียนการสอนที่ยงัไม่
เน้นกระบวนการให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาดา้นความคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผูเ้รียนขาดคุณลักษณะช่างสงสัย และใฝ่หาค าตอบ ยงัเป็นการสอนหนังสือ
มากกวา่สอนคนยงัใชค้รูเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนมีหน้าที่รับและปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาความรู้ 
กระบวนการเรียนการสอนยงัเป็นพฤติกรรมจ าเจ ผูเ้รียนเคยชินกับการท าตาม เช่ือฟัง นั่งน่ิง ทั้งน้ี             
ส่วนหน่ึงก็มาจากขาดการวางแผนเบื้องตน้ทั้งเน้ือหาและวธีิการแก่ผูเ้รียน ตลอดทั้งการจดับรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมรวมทั้งการประเมินผลการพฒันา         
การเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพที่แทจ้ริง ทั้งน้ี เน่ืองจากครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (โรงเรียนรัตภูมิวทิยา. 2559 : 38) 
 ปัจจยัส าคญัในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ 2543 : 21-22) 
 1.  กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีถ้าผูเ้รียนมีโอกาสคิด ท า สร้างสรรค์ โดยที่ครูช่วยจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ จดัส่ือและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 
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 2.  ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ความพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีที่หลากหลายและ
ต่อเน่ือง 
 3.  สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกับวยั ความถนัด ความสนใจของผูเ้รียนและ
ความคาดหวงัของสงัคม ผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการจะตอ้งท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความคิด 
ความสามารถ ความดีและมีความสุขในการเรียน 
 4. แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายและเพียงพอที่จะให้ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้
ตามความถนดัและความสนใจ 
 5.  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับครู และระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน มีกิจกรรมร่วมกันใน
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมคิดร่วมกนัแกปั้ญหา 
 6.  สาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนใฝ่รู้ มีใจรักที่จะเรียน                  
รู้ทั้งน้ี ครูตอ้งมีความเช่ือวา่ศิษยท์ุกคน สามารถเรียนรู้ไดแ้ละมีวธีิการเรียนรู้ที่แตกต่างกนั 
 7.  สาระและกระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของผูเ้รียน
จนผูเ้รียนสามารถน าผลจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติจริง 
 8.  กระบวนการเรียนรู้มีการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องคก์รต่างๆ 
เพือ่สร้างความสมัพนัธแ์ละร่วมมือกนัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้สูงสุด 
 ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นตอ้งหาเทคนิควธีิการเพือ่แกปั้ญหาปรับปรุงและพฒันาครูให้
มีความรู้ มีความสามารถ มีทกัษะและความช านาญในการปฏิบติัหน้าที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล ซ่ึงวิธีการที่ดีมีประสิทธิภาพอยา่งหน่ึงคือ การนิเทศภายในโรงเรียน อาจกล่าวไดว้่า
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่ผูนิ้เทศภายในโรงเรียนไดก้ระตุน้ ย ัว่ยทุา้ทายใน 3 ระดบั 
คือ ร่วมคิด ร่วมท า และการสนบัสนุนขอ้มูลสารสนเทศเพือ่ส่งเสริมให้ครูสามารถพฒันาคุณภาพของ
นักเรียนให้สูงขึ้ นตามศักยภาพอยู่เสมอตรงตามความต้องการที่แท้จริงของการพฒันาคุณภาพ             
ดา้นการศึกษาชาติ 
 แมใ้นปัจจุบนั มีการพฒันากระบวนการนิเทศหลากหลายรูปแบบมาอยา่งต่อเน่ืองและมีการ
ก าหนดเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่การด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนยงัพบปัญหา
หลายประการที่ท  าใหก้ารนิเทศไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ผูร้ายงานไดศึ้กษาและพบวา่ความคิดเห็น
ในการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครูมีความแตกต่างกนัในการที่จะผลกัดนัให้เกิด
การพฒันาในการจดัการเรียนการสอน ในการนิเทศภายในโรงเรียนครูส่วนใหญ่คิดวา่ การนิเทศภายใน
โรงเรียนคือ การสงัเกตการณ์สอนของครูในชั้นเรียน และไม่รู้จุดหมายที่แทจ้ริงของการนิเทศภายใน
โรงเรียนวา่เป็นอยา่งไร ไม่เห็นความส าคญัและประโยชน์ของการนิเทศภายใน เน่ืองจากเขา้ใจว่าการ
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นิเทศเป็นการตรวจสอบ การจบัผิด การประเมินผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ ตลอดจนส่ือ เคร่ืองมือ
นวตักรรมใหม่ๆ ทางการนิเทศไม่ไดใ้ชเ้พื่อสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 
ครูผูส้อนขาดการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นขั้นตอนใน
การปฏิบติังานนิเทศภายในโรงเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีแบบแผนจากจุดเร่ิมตน้จนจุดสุดทา้ย 
เพื่อให้การนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จ (ชารี มณีศรี. 2548 : 76) อีกทั้งผลการวิจยัของฮอร์ด 
(Hord.1997 : 94-95) ยนืยนัว่าการด าเนินงานในรูปแบบ PLC (Professional Learning Community)                
จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดา้นวชิาชีพ ครู และดา้นผลลพัธท์างการเรียนของนกัเรียน 
 ผูร้ายงาน ในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนรัตภูมิวทิยา เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ไดศ้ึกษา
สภาพปัญหาขา้งตน้ จึงได้ริเร่ิมโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยาโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ตลอดปีการศึกษา 2560 และ
สนใจที่จะประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC (Professional Learning Community) โดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP – Model) 
ของสตัฟเฟิลบีม (สมคิด พรมจุ้ย. 2550 : 57-58) โดยมีประเด็นการประเมินมี 4 ประเด็น คือ                         
การประเมินบริบท หรือสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input 
Evaluation : I) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation : P) ซ่ึงการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ จะมีความ
ต่อเน่ืองกันในการด าเนินงานอย่างครบวงจร มีการระบุหรือบ่งช้ีข้อมูลที่ต้องการ และมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามที่ได้ระบุหรือบ่งช้ีไว ้แล้วน าเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้ น จดัท าให้เป็น
สารสนเทศ โดยสารสนเทศที่ได้มานั้ น จะต้องมีความหมายและประโยชน์ เพื่อน าไปเสนอใช้
ประกอบการตดัสินใจในการก าหนดทางเลือกใหม่ หรือแนวทางด าเนินการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การประเมิน 
 การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ  PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560 มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะการประเมิน
ดงัน้ี 

1.  เพือ่ประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของโครงการ เก่ียวกบัความตอ้งการความจ าเป็น 
ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 
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2.  เพือ่ประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ เก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอ
ของงบประมาณ ความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ ความเหมาะการบริหารจดัการและผูส้นับสนุน
โครงการ 

3.  เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ เก่ียวกับขั้นตอนการจดักิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ จ าแนกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 รู้จกัปัญหาศึกษาบริบท ขั้นตอนที่ 2 ก าหนด
เป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 วางแผนออกแบบ ขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้สู่การปฏิบติั ขั้นตอนที่5 เรียนรู้สู่การ
สะทอ้นผล และขั้นตอนที่ 6 ใส่ใจพฒันาสู่ความย ัง่ยนื  

4.  เพือ่ประเมินผลส าเร็จของโครงการเก่ียวกบั 
      4.1 ระดบัคุณภาพการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560 
     4.2  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูโรงเรียน                

รัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560  
     4.3  ความพึงพอใจของนักเรียนและผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 
     4.4  ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยา
โดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 
2560 
    4.5  คุณภาพผูเ้รียน จ าแนกเป็น 

        4.4.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
  4.4.2 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และ ม.6  
        4.4.3  สมรรถนะนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
        4.4.4  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2560 
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กรอบแนวคดิการประเมิน 
 การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560 ไดว้างกรอบแนวคิด โดยใช้
รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam’ s CIPP Model) เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ 
(Input Evaluation) การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินดา้นผลผลิต 
(Product Evaluation) (สมคิด  พรมจุย้. 2550 :  57 – 58) รายละเอียดดงัแผนภูมิ 1 
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แผนภูมิ 1 แสดงรูปแบบการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการ PLC (Professional  
Learning Community) ปีการศึกษา 2560  โดยใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP Model) 

 

 
 

 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
                                              
 

1. ความตอ้งการ
และความจ าเป็น 
2. ความเหมาะสม
ของวตัถุประสงค ์
3. ความสอดคลอ้ง
กบันโยบายของ
หน่วยงาน 
4. ความเป็นไปได้
ของโครงการ 

 

1. ระดบัคุณภาพการนิเทศภายในโรงเรียนโดย
ใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
PLC ปีการศึกษา 2560 
2. ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครู 
3. ความพึงพอใจของนกัเรียนและผูป้กครองท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนการสอนของครู 
4. ความพึงพอใจของครูต่อด าเนินการโครงการ 
5. คุณภาพผูเ้รียน จ าแนกเป็น 
     5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบั
สถานศึกษา 
     5.2 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน                     
(O-NET) 
     5.3 สมรรถนะนกัเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 
     5.4 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

1. รู้จกัปัญหา 
ศึกษาบริบท 
2. ก  าหนด
เป้าหมาย     
3. วางแผน
ออกแบบ 
4. เรียนรู้สู่การ
ปฏิบติั 
5. เรียนรู้สู่การ
สะทอ้นผล 
6. ใส่ใจพฒันาสู่
ความย ัง่ยนื 

ประเมินผลผลิต 

1. ความพร้อมของ
บุคลากร 
2. ความเพียงพอ
ของงบประมาณ 
3. ความเหมาะสม
ของวสัดุอุปกรณ์ 
4. ความเหมาะสม
การบริหารจดัการ 
5. ผูส้นบัสนุน
โครงการ 

ประเมิน
กระบวนการ 

ประเมินปัจจยั
น าเขา้ 

ประเมินบริบทหรือ
สภาพแวดลอ้ม 

การเขียนรายงาน/เผยแพร่ 

หลงัด าเนินโครงการ 

ระหว่างด าเนินโครงการ ก่อนเร่ิมโครงการ 

ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือแกไ้ข/ปรับปรุง 
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ขอบเขตการประเมิน 
 ในการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ  PLC(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560 ไดก้  าหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC  (Professional 
Learning Community)  ปีการศึกษา 2560 โดยใชรู้ปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflbeam’ s 
CIPP Model ) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินโดยประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม 
(Context Evaluation) การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) การประเมินดา้นกระบวนการ 
(Process Evaluation) และประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation)   

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย    
         2.1  ประชากร ประกอบดว้ย 
               2.1.1  ครูผูส้อนโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560  จ  านวน 62  คน  

                            2.1.2  นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 – มธัยมศึกษา              
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 1,116 คน  

              2.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 15 คน  

              2.1.4 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 1,116 คน  
              2.1.5 คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 

23 คน 
  2.2  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560 ผูร้ายงาน               
ไดศึ้กษาจากประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  

          2.2.1 ครูผูส้อน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2551 : 21-23) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลว้สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จบัฉลาก ไดก้ลุ่มตวัอยา่งครู  ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 52 รายละเอียดปรากฏตาม ตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงประชากรและกลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อนโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 

ครูปฏิบัติการสอน 
ปีการศึกษา 2560 

ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 9 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 8 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี 13 11 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8 7 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3 2 

รวม 62 52 

 
        2.2.2  นกัเรียนก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 21-23) แลว้สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) จ าแนกตามระดบัชั้น แลว้สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 727 คน รายละเอียดปรากฎตามตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา                
ปีการศึกษา 2560 

นักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 

ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 289 188 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   243 158 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3    232 151 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   117 76 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5     116 76 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 119 78 

รวม 1,116 727 

 
2.2.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดย ยกเวน้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและตวัแทนครู ไดก้ลุ่มตวัอย่างปีการศึกษา 
2560  จ  านวน 13 คน 

2.2.4  ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยใช้ผูป้กครองของนักเรียนที่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งปีการศึกษา 2560 จ  านวน 727 คน  

2.2.5 คณะกรรมการนิเทศภายใน ศึกษาจากประชากร ปีการศึกษา 2560 จ านวน  
23 คน 

 
3. ระยะเวลาการประเมิน 
 เพือ่ใหก้ารประเมินโครงการ ครอบคลุมทุกประเด็นและมีปฏิทินการปฏิบตัิที่ชดัเจนสามารถ
น าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ผูร้ายงานจึงก าหนดระยะเวลาการประเมิน
โครงการ พฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครูใชก้ระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  PLC  ปีการศึกษา 2560 เป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 ก่อนด าเนินโครงการ ไดด้ าเนินการประเมิน 2 ดา้น เม่ือวนัที่ 20-21 พฤษภาคม 
2560 คือ   
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1. ประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของโครงการ เป็นการประเมินเพื่อ
พจิารณาความตอ้งการความจ าเป็น  ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ ความสอดคลอ้งกบันโยบายของ
หน่วยงาน และความเป็นไปไดข้องโครงการ 

2.  ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า เพื่ อพิจารณาความพร้อมของบุคลากร                      
ความเพยีงพอของงบประมาณ ความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ ความเหมาะสมของการบริหารจดัการ 
และผูส้นบัสนุนโครงการ 
 ระยะที่ 2  ระหวา่งด าเนินโครงการ ประเมินดา้นกระบวนการ ประเมินวนัที่ 13-31 สิงหาคม 
2560 เพือ่พจิารณาระดบัการปฏิบตัิคุณภาพเก่ียวกบัขั้นตอนการจดักิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จ าแนก
เป็น 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนที่ 1 รู้จกัปัญหาศึกษาบริบท ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 
วางแผนออกแบบ ขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้สู่การปฏิบติั ขั้นตอนที่5 เรียนรู้สู่การสะทอ้นผล และขั้นตอนที่ 6 
ใส่ใจพฒันาสู่ความย ัง่ยนื 
 ระยะที่ 3  หลงัส้ินสุดโครงการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบัความส าเร็จ ของ
การด าเนินงาน โครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560 ประเมินวนัที่ 20-31 มีนาคม 2561 ไดแ้ก่ ระดบั
คุณภาพการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  (Professional 
Learning Community) ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูโรงเรียน
รัตภูมิวทิยา ความพงึพอใจของนกัเรียนและผูป้กครองที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
รัตภูมิวทิยา ความพงึพอใจของครูต่อการด าเนินโครงการ และคุณภาพผูเ้รียน จ าแนกเป็น ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัสถานศึกษา สมรรถนะนักเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาและคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา   
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การประเมิน หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยน าสารสนเทศ
หรือผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้
 2. โครงการ หมายถึง โครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560 
 3. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณค่าของโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)             
ปีการศึกษา 2560 โดยการน าผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก  าหนด ที่ใชรู้ปแบบการประเมิน
แบบซิปป์  (CIPP Model)  ในการประเมิน 4 ดา้น คือ 
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  3.1 ประเมินดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของโครงการ หมายถึง การประเมินเก่ียวกบั
ความตอ้งการความจ าเป็น ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน 
ความเป็นไปไดข้องโครงการ 
  3.2  ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการหมายถึง การประเมินเก่ียวกบัความพร้อม
ของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ ความเหมาะสม              
การบริหารจดัการ และผูส้นบัสนุนโครงการ 
  3.3  ประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงานของโครงการหมายถึง การประเมินเก่ียวกับ
เก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ รู้จกัปัญหาศึกษาบริบท ก าหนด
เป้าหมาย วางแผนออกแบบ เรียนรู้สู่การปฏิบติั  เรียนรู้สู่การสะทอ้นผล และ ใส่ใจพฒันาสู่ความย ัง่ยนื 
  3.4  ประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ หมายถึงการประเมินเก่ียวกบั 

3.4.1  ระดับคุณภาพการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยาโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC  (Professional Learning Community)   

3.4.2  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครู การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผล   

3.4.3  ความพงึพอใจของนกัเรียนและผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอนของครู 
3.4.4  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

โดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 
2560  

3.4.5  คุณภาพผูเ้รียน จ าแนกเป็น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

4.  การนิเทศภายในหมายถึง การปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัครูโรงเรียนรัตภูมิ
วทิยา ในการที่จะแกไ้ขปรับปรุง พฒันากระบวนการเรียนจดัการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนตามเป้าหมายการจดัการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดโดยใช้
กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
 5.  ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ หรือ PLC ยอ่มาจากค าว่า “Professional Learning Community” 
หมายถึง การรวมตวัของผูบ้ริหาร และครูโรงเรียนรัตภูมิวทิยาในการลงมือปฏิรูปการเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผูเ้รียน โดยจดักิจกรรมสร้างสรรค์
ครอบคลุม 6 ขั้นตอน ตามโครงการ ไดแ้ก่ รู้จกัปัญหาศึกษาบริบท ก าหนดเป้าหมาย วางแผนออกแบบ 
เรียนรู้สู่การปฏิบติั  เรียนรู้สู่การสะทอ้นผล และ ใส่ใจพฒันาสู่ความย ัง่ยนื 
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 6.  การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการของครู เก่ียวกบัการดา้นการวางแผนและการ
เตรียมการจดัการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้  และการวดัและ
ประเมินผล 

7.  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ความส าคญักบัผูเ้รียน เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม แสวงหา วิเคราะห์การจดัการความรู้
และลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ด้วยตวัเองตามความตอ้งการและความสนใจ สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 8.  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 ครอบคลุมการวางแผนและการเตรียมการจดัการเรียนรู้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
 9.  คุณภาพผูเ้รียน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการทดสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สมรรถนะของนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา และคุณลกัษณะของ
นกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 10.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาทั้ง 8                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดบัชั้นเรียน (ม.1 – ม.6) โรงเรียนรัตภูมวทิยา ปีการศึกษา 2559 และ 2560 
 11. ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หมายถึง ผลการทดสอบนักเรียนชั้น          
ม.3 และ ม.6 โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ปีการศึกษา 2559-2560 
 12.  สมรรถนะของนักเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน                
รัตภูมิวทิยา ตามสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 5 รายการโดยยดึตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงัน้ี  

12.1)  ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้                
ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพื่อเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้
ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้
วธีิการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

12.2)  ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ 
เพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

12.3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียน 
แปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั และแกไ้ข
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ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้ง
ตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

12.4)  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเน่ือง ท างานและอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริม
ความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบุคคล จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆอยา่งเหมาะสม รู้จกัปรับตวัให้
ทนักับการเปล่ียนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

12.5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้ เทคโนโลย ี             
ด้านต่าง ๆ ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้                
การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

13.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์หมายถึงลกัษณะที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นกบันักเรียนโรงเรียน
รัตภูมิวทิยา อนัเป็นคุณลกัษณะที่สงัคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้ งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว ้8 ประการ 
ไดแ้ก่ 

13.1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย  ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

13.2) ซ่ือสัตยสุ์จริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง 
ประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

13.3) มีวินัย  หมายถึง  คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงการยดึมัน่ในขอ้ตกลง  กฎเกณฑ ์ 
และระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว  โรงเรียนและสงัคม 

13.4) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้ งใจ เพียรพยายามใน            
การเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

13.5) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี และปรับตวัเพือ่ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข   

13.6) มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้ งใจและ
รับผดิชอบในการท าหนา้ที่การงาน  ดว้ยความเพยีรพยายาม  อดทน  เพือ่ใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
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13.7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า
ร่วมอนุรักษ ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยใน
การส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

13.8) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น                 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

14.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก  าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา                 
ปีการศึกษา 2560  
 15.  ครู หมายถึง ขา้ราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจา้งผูป้ฏิบตัิหน้าที่ท  าการ
สอนในโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 ทุกคน 
 16.  ผูป้กครอง หมายถึง พอ่ แม่ หรือผูอุ้ปการะนกัเรียนตามทะเบียนบา้นนักเรียนโรงเรียน
รัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560  

 17. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบวาระกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกอบด้วย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู 
ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองค์กรศาสนาใน
ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนผูท้รงคุณวฒิุ และผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 18.  คณะกรรมการนิเทศภายใน หมายถึง คณะกรรมการบริหารวิชาการของโรงเรียนที่
ไดรั้บการแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหน้าที่นิเทศภายในตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560 จ านวน                   
23 คน 

 19.  ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบ ความประทบัใจหรือความพอใจที่มีต่อบุคคล
หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

 20.  ความพงึพอใจของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกชอบ ประทบัใจหรือพอใจของนักเรียน
โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ของครูที่ไดรั้บการพฒันาประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้ของครูโดยใชก้ระบวนการนิเทศภายใน ซ่ึงไดจ้ากการสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียน 

 21.  ความพึงพอใจของผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
ความรู้สึกชอบ ประทบัใจ หรือพอใจของผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
รัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ของครูที่ได้รับนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
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กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซ่ึงได้จากแบบ 
สอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรัตภูมิ
วทิยา ปีการศึกษา 2560 

22.  ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรู้สึกชอบ ประทบัใจหรือพอใจของครูโรงเรียน
โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซ่ึงไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2560 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลและสารสนเทศด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้าด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการสามารถน าสารสนเทศข้างต้นไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงหรือพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน 

2.  ครูผูส้อนไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ          
ตามเป้าหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นมีความสามารถในการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
ส าคญั 5 ประการ และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นฐานะพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียน สามารถใชผ้ลจากการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพื่อการบริหาร
จดัการการเรียนการสอน ให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา              
ของชาติ 

5. สถานศึกษาไดรู้ปแบบหรือแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครู
โดยใชก้ารนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional 
Learning Community) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูสู่คุณภาพผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชนมีความ
เช่ือมัน่และศรัทธาในการบริหารจดัการของโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ในระดบัที่สูงขึ้น 


