
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนรู 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



(ก) 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีวัตถุประสงค ดังนี้  1) เพื่อ

ประเมินบริบทของโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 2) เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของ

โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการนิเทศภายใน

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และ 5) 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการนิเทศภายในเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน 2) 

ครูผูสอน จํานวน 137 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 15 คน โดยการเลือก

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 4) นักเรียน จํานวน 2,661 คน ทําการสุมตัวอยาง

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie & Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยาง 335 คน จากนั้น

ใชวิธีการเทียบสัดสวนของกลุมตัวอยางจากจํานวนนักเรียนในแตละระดับช้ันและการสุมอยางงาย 

และ 5) ผูปกครองนักเรียน จํานวน 335 คน โดยเทียบสัดสวน ผูปกครอง 1 คน ตอนักเรียน 1 คน 

ตามจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง และทําการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จํานวน 

6 ฉบับ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 

 ผลการประเมิน 

 1. ผลการประเมินดานบริบท (Context) พบวา มีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหา

และความตองการจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน โดยภาพรวมในระดับ

มากท่ีสุด 

 2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา มีความเหมาะสม เพียงพอ ท้ังในดาน

บุคลากร งบประมาณ เอกสาร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ นวัตกรรม และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 

โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 



(ข) 

 3. ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) พบวา กระบวนการดําเนินการของโครงการ

ท้ัง 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ ข้ันประเมินผล และข้ันปรับปรุงแกไข โดยภาพรวม

มีการปฏิบัติ อยูในระดับมากท่ีสุด  

 4. ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) พบวา ความคิดเห็นของรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และหัวหนากลุมงาน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และครูผูสอนท่ีมีตอการดําเนินการโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบวา โดย

ภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 

 5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก 

 6. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 
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Executive Summary 
 

The assessment of internal supervision projects to improve learning management 

Matayomwatnongchok School in the patronage under the secondary educational service 

area office bangkok 2 . has the following objectives: 1) To assess the context of the internal 

supervision project for the development of learning management at Matayomwatnongchok 

school  in the royal patronage  the secondary educational service area office bangkok 2. 2) 

to assess the inputs of the internal supervision project for the development of learning 

management at  Matayomwatnongchok school  in the royal patronage under the 

secondary educational service area office bangkok 2 . 3) To assess the process of the 

internal supervision project to develop learning management at Matayomwatnongchok 

school in the royal patronage under the secondary educational service area office bangkok 

2 .  4) To assess the productivity of the internal supervision project to improve learning 

management at Matayomwatnongchok school in the royal patronage the secondary 

educational service area office bangkok 2 . 5) To assess the students' and parents' 

satisfaction with the internal supervision project to improve learning management at 

Matayomwatnongchok school in the royal patronage under the secondary educational 

service area office bangkok 2 . The sample group consisted of 1) School administrators of 3 

people 2) Teachers of 137 people 3) Board of Basic Education Institutions of 15 people by 

Purposive Sampling. 4) 2 ,6 6 1  students, sample size determination according to Krejcie & 

Morgan table, 335 samples and 5) 335 parents of students by comparing the proportion of 

1 parent per 1 student according to the number of students in the sample group by a 

simple random method. The instrument used in the assessment, 6 issues, is a 5-level 

estimation scale. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation. By 

using a ready-made computer program as follows: 

1 . Context assessment results were found to be consistent with the problems 

and needs of the Ministry of Education. The secondary educational service area office 

bangkok 2, and schools overall at the highest level. 

2. The results of the assessment of inputs found that the suitability and 

adequacy in terms of personnel, budget, documents, media, materials, equipment, 

innovation and technology and overall management were at the highest level. 



(ง) 

3. The results of the process evaluation found that the four stages of the 

project's implementation process were preparatory stage. Step by step evaluation stage 

and improvement steps Overall, there is practice at the highest level. 

4. The results of product evaluation found that the opinions of the deputy 

director of the educational institute, the head of the learning subject group and the 

head of the work group. The committee of basic education institutions and teachers 

towards the implementation of the internal supervision project for the development of 

learning management at Matayomwatnongchok school in the royal patronage under the 

secondary educational service area office bangkok 2, it was found that the overall level 

was at the highest level. 

5. Student satisfaction towards internal supervision project to develop learning 

management at Matayomwatnongchok school in the royal patronage under the 

secondary educational service area office bangkok 2, as a whole, was at a high level. 

6. Parents' satisfaction with the internal supervision project for the development 

of learning management at Matayomwatnongchok school in the royal patronage under 

the secondary educational service area office bangkok 2 , it was found that the overall 

level was at the highest level. 
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