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บทคัดย่อ 
 
 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินบริบทของโครงการนิเทศภายในวิทยาลัย 
เทคนิคตาก 2) เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก 3) เพ่ือประเมิน
กระบวนการด าเนินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก และ 4) เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ
นิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ          
ซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาในการประเมิน
โครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านบริบท (Context ) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการประเมินคือ ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคตาก 
จ านวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า         
5 ระดับ และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า 
  1.  ผลการการประเมินด้านบริบทของการด าเนินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิค
ตาก พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์         
การประเมินทุกรายการ 
  2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของการด าเนินโครงการนิเทศภายใน             
วิทยาลัยเทคนิคตาก พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ  
  3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของการด าเนินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิค
ตาก พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์  
การประเมินทุกรายการ 
  4.  ผลการด าเนินงานด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก         
แบ่งออก เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
   4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ในหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์            
ปีการศึกษา 2560 นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.57 เพ่ิมข้ึน
กว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย



 ข 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 14.87 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาในหมวดวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2560 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.33 เพ่ิมข้ึนกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.97 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.36 
   4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อโครงการนิเทศภายใน
วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยภาพรวมครูผู้สอนมีความเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 
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การด าเนินงานการประเมินโครงการในครั้งนี้  
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการประเมินโครงการฉบับนี้ ผู้ประเมินขอมอบเป็นเครื่อง
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