
 
 

ช่ือผลงาน   การประเมินโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชก้ระบวนการชุมชน 
   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)  
   โรงเรียนรัษฎา  ปีการศึกษา 2564 
ผูร้ายงาน   นางสาวอมรรัตน์  รอดแกว้  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนรัษฎา   
ปีท่ีรายงาน  ปีการศึกษา 2564 
 

บทสรุป 
 

 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง           
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2564 ใน
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจยัน าเขา้ ด้านกระบวนการ
ด าเนินงานและดา้นผลผลิตของโครงการ  โดยวตัถุประสงค์ใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 
Model) มาใชใ้นการประเมิน  โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินคร้ังน้ี ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน กลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน 63 คน 
กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 302 คน และกลุ่มตวัอย่างผูป้กครองนกัเรียน 
จ านวน 302 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี 2 ลกัษณะ รวมทั้งส้ิน 10 ฉบบั     ประกอบดว้ย  
1) แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  จ  านวน 6 ฉบบั  
ทุกฉบบัผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยมีค่าความเช่ือมัน่ระหว่าง .83 - .95  2) แบบ
บนัทึกข้อมูลตามสภาพจริง  จ  านวน 4 ฉบับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการประเมินพบว่า 
 การประเมินโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนรัษฎา  ปีการศึกษา 2564 สรุปผลตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ ดงัน้ี 

1.  ผลการประเมินดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)      โรงเรียน
รัษฎา  ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็น



 
 

ตวัช้ีวดั และเกณฑก์ารประเมิน พบวา่ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย (X  = 4.56, S.D. = 0.60) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั 

2.  ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนรัษฎา                
ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวช้ีวดั และเกณฑ์การประเมิน  พบว่า          
โดยรวมครูมีความคิดเห็น (X  = 4.62, S.D. = 0.46) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผา่นเกณฑ์การประเมิน         
ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั 

3.  ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 
2564 ตามความคิดเห็นของครู จ  าแนกตามตวัช้ีวดั และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยรวมครูมีความ
คิดเห็น ( X = 4.88 , S.D. = 0.30) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและ             
ทุกประเด็นตวัช้ีวดั 

4.  ผลการประเมินดา้นผลผลิต  จ าแนกเป็น 
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเก่ียวกับระดับคุณภาพการพฒันาคุณภาพผู ้เรียน            

โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)                     
โรงเรียนรัษฎา  ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู จ  าแนกตามตวัช้ีวดั และเกณฑ์การประเมิน 
พบวา่ โดยรวมครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.76 , S.D. = 0.35) ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั 

4.2 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของครู โรงเรียนรัษฎา                
ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของ นักเรียนและผูป้กครอง จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน       
ประเด็นตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมิน พบวา่ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.67, S.D. = 0.41)                  
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่ม        
ผูป้ระเมิน  พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.70 ,S.D. = 0.39)   อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ผา่นเกณฑ์การประเมิน ผูป้กครองมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.66, S.D. = 0.44)    
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั  

4.3 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของครู ท่ีมีต่อโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)          
โรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2564  จ าแนกตามประเด็นตวัช้ีวดั และเกณฑ์การประเมิน  พบว่า          
โดยรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.61 , S.D. = 0.31) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด      
ผา่นเกณฑภ์าพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 



 
 

  4.4 ผลการวเิคราะห์การพฒันาผูเ้รียน จ าแนกเป็น 
4.4.1 ผลสัมฤทธ์ิระดบัสถานศึกษา โรงเรียนรัษฎา  ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม

ค่าเฉล่ีย (GPA) 3.23  สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
4.4.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3                

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนรัษฎา  โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.18 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา                
(สพม.ตรัง-กระบ่ี) โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.84 และระดบัชาติ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย   
ร้อยละ 34.56 แสดงให้เห็นวา่ ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนรัษฎา  มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดบัชาติ สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                   
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนรัษฎา  โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.38 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา      
(สพม.ตรัง-กระบ่ี) โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 32.38 ระดบัชาติ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ
31.75 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET) ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6              
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนรัษฎา  มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดบัชาติสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

4.4.3 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 
2564 พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะส าคัญของนักเรียนทั้ ง 5 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
มากกวา่ร้อยละ 80 และเม่ือพิจารณาเป็นรายสมรรถนะส าคญั พบวา่ สมรรถนะความสามารถในการ
ส่ือสาร  มีค่าเฉล่ียร้อยละ สูงสุด ร้อยละ 91.13 รองลงมาไดแ้ก่ สมรรถนะความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวติ มีค่าเฉล่ีย  ร้อยละ 90.98 ส่วนสมรรถนะความสามารถในการคิด มีค่าเฉล่ีย ร้อยละต ่าสุด 
ร้อยละ 83.52 

4.4.4 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนรัษฎา                 
ปีการศึกษา 2564 พบวา่ โดยภาพรวมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทั้ง 8 ประการอยูใ่น
ระดับดีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 85 และเม่ือพิจารณาเป็นรายคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ พบว่า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ร้อยละ 96.46 รองลงมาได้แก่  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์กชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.67 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ร้อยละ 89.78 

 
  



 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
 1.1 กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยจบัคู่ PLC และน าเสนอผลงาน 

ควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อไปสู่ความย ัง่ยนื 
 1.2  โรงเรียนควรประชาสัมพนัธ์ หรือ เผยแพร่ผลส าเร็จท่ีเกิดกบัโรงเรียน ครู และ

นกัเรียน ใหก้วา้งยิง่ข้ึน 
 1.3 โรงเรียนควรก าหนดมาตรการท่ีเป็นแรงจูงใจ เชิงบวกกรณีท่ีครูสามารถพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน โดยตรวจสอบจากพฒันาการครอบคลุม 1) ผลสัมฤทธ์ิระดบัสถานศึกษา 2) ผลการ
ทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  3) ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั และ4) ผลการประเมินคุณลกัษณะ                
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวจัิยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดบักลุ่มงาน หรือกลุ่มงานยอ่ยทุกโครงการ              

โดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  2.2 ควรวิจยัพฒันาศกัยภาพของชุมชนในโรงเรียน และองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
จากกลุ่ม หรือหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาชุมชนโรงเรียนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 


