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ชื่อเร่ือง   การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 
 เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 
ผูประเมิน นางสนธยา   สงศรี 
 ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาล  5  (วัดหัวปอมนอก)  
 วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
ปที่ประเมิน 2559 
 

บทคัดยอ 
 

การประเมินในคร้ังน้ีมีจุดประสงค  เพื่อประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  

จังหวัดสงขลา  ปการศึกษา 2559  ใชรูปแบบการประเมินแบบ  CIPPIEST  Model  จากแนวคิด

ของสตัฟเฟลบีม  โดยขยายผลผลิต (Product Evaluation) ออกเปน IEST  (I : Impact Evaluation ,   

E : Effeetiveness Evaluation , S : Sustainable Evaluation , T : Transportation Evaluation)        

กลุมตัวอยางที่ ใชไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ประกอบดวย ผูบ ริหาร

สถานศึกษา  จํานวน 4 คน  ครู จํานวน 24 คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 13 คน  

และไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling)  โดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน  

ประกอบดวย  นักเรียน  จํานวน 324 คน  ผูปกครอง  จํานวน 324 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน  

ไดแก  แบบสอบถาม  จํานวน 3 ฉบับ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X  , µ)  และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. , σ) 

ผลการประเมินพบวา  

1.  การประเมินบริบท (Context Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

ครู  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยดานที่มี

คาเฉลี่ยเรียงจากสูงไปตํ่า  คือดานความตองการจําเปน  ดานความสอดคลองกับวัตถุประสงค  ดาน

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค  และดานความเปนไปไดของโครงการ  ตามลําดับ  ทุกดานผาน

เกณฑการประเมิน 

2.  การประเมินปจจัยนําเขา  (Input Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศกึษา  

ครู  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยดานที่มี
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คาเฉลี่ยเรียงสูงไปตํ่า  คือดานความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ  ดานความเหมาะสม

ของบุคลากร  ดานการบริหารจัดการโครงการ  และดานระยะเวลาในการดําเนินงาน ตามลําดับ  ทุก

ดานผานเกณฑการประเมิน 

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  1)  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา  ครู  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือดานการนิเทศติดตามโครงการ รองลงมา  คือดานกิจกรรมที่

ดําเนินการ  2)  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  โดย

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือดานการนิเทศติดตามโครงการ รองลงมา  คือดานกิจกรรมที่ดําเนินการ  

3)  ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยดานที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือดานกิจกรรมที่ดําเนินการ  รองลงมา  คือดานการติดตามโครงการ  ทุกดานผาน

เกณฑ     การประเมิน  

4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมมีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก  ทุกขอผานเกณฑการประเมิน  

5.  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

ครู  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมมีความ

คิดเห็น  อยูในระดับมาก  ทุกขอผานเกณฑการประเมิน 

6.  การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ทุกขอผานเกณฑการประเมิน 

7.  การประเมินความยั่งยืน (Sustainable Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ทุกขอผานเกณฑการประเมิน 

8.  การประเมินการถายโยงความรู (Transportation Evaluation)  ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน  ใน

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ทุกขอผานเกณฑการประเมิน 

สรุปไดวา  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา  ผานเกณฑการประเมิน

ทั้ง 8 ดาน  ควรดําเนินการตอไปได 
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Title : Evaluation of Project on Academic Increase Performance of Upper Secondary 

Students at Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School under the Jurisdiction of  

Songkhla City Municipality, Songkhla Province. 

Evaluator : Mrs. Sontaya  Songsri 

  Assistant Director of Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School 

Year :  2016 

 

Abstract 

 

 The objective of this evaluation was to assess the project of academic increase 

performance of upper secondary school students at Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School in the 

2016 academic year using the CIPPIEST Model based on Stufflebeam’s evaluation method.  The 

model extended the Product into the IEST notion standing for Impact, Effectiveness, 

Sustainability and Transferability, respectively. The Impact existed beyond the product, 

followed by Effectiveness of the product, which should be Sustainable.  Finally the product 

should possess the attribute of Transportation, i.e. transferrable on a continuous basis.  The sample 

for the study consisted of 4 school administrators and 24 teachers and 13 members of school board, 

drawn according to the purposive sampling technique, and 324 students and 324 parents, drawn 

from the simple sampling technique proposed by Krejcie and Morgan.  The instrument used in 

the study included three sets of questionnaires and the data were analyzed using such statistics as 

percentage, arithmetic means and standard deviations.  The findings of the study reveal the 

following. 

1.  Overall, the context evaluation as perceived by the school administrators, teachers and 

members of school board at the high level, where need assessment having the highest means, 

followed by immediate objectives, fitness of objectives and project feasibility, respectively. 

Through all the evaluation criteria. 

2.  Overall, the input evaluation as perceived by the school administrators, teachers, members 

of school board at the high level, where adequacy of materials, equipment and budget having the 
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highest means, followed by appropriateness of human resources, project management and length 

of time of project implementation, respectively. Through all the evaluation criteria. 

3.  Overall, the process evaluation as perceived by the school administrators, teachers, 

members of school board at the high level, where project follow-up having the highest means, 

followed by activities for implementation, respectively. By the students at the highest level, where 

project follow-up having the highest means, followed by activities for implementation, 

respectively. And by the parents at the high level, where activities for implementation having the 

highest means, followed by project follow-up, respectively. Through all the evaluation criteria. 

4.  Overall, the product evaluation as perceived by the school administrators, teachers, 

members of school board, students and parents at the high level. All through the evaluation 

criteria. 

5.  Overall, the impact evaluation as perceived by the school administrators, teachers, 

members of school board, students and parents at the high level. All through the evaluation 

criteria. 

6.  Overall, the effectiveness evaluation as perceived by the school administrators, teachers, 

members of school board, students and parents at the high level. All through the evaluation 

criteria. 

7.  Overall, the sustainability evaluation as perceived by the school administrators, teachers, 

members of school board, students and parents at the high level. All through the evaluation 

criteria. 

8.  Overall, the transferability evaluation as perceived by the school administrators, teachers, 

members of school board, students and parents at the high level. All through the evaluation 

criteria. 

The result was concluded that of Project on Academic Increase Performance of Upper 

Secondary Students at Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School under the Jurisdiction of Songkhla 

City Municipality, Songkhla Province, passed the assessment through 8 aspects above and was 

able to continue. 
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สนธยา   สงศรี. (2559).   การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 

  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

การประเมินในคร้ังน้ีมีจุดประสงค  เพื่อประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  

จังหวัดสงขลา  ปการศึกษา 2559  ใชรูปแบบการประเมินแบบ  CIPPIEST  Model  จากแนวคิด

ของสตัฟเฟลบีม  โดยขยายผลผลิต (Product) ออกเปน IEST  I  คือ  Impact  เปนผลกระทบ              

ที่นอกเหนือจากผลผลิต  E  คือ  Effeetiveness  เปนประสิทธิผลที่เกิดขึ้น  S  คือ  Sustainable  เปน

ความยั่งยืนของผลที่ เกิดขึ้น  และ  T  คือ  Transportation  เปนผลที่สามารถถายทอดขยายผล     

ตอเน่ืองได  กลุมตัวอยางที่ใชไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  4  คน  ครู จํานวน  24  คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  

13  คน  และไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling)  โดยใชตารางเครจซี่

และมอรแกน  ประกอบดวย  นักเรียน  จํานวน  324  คน  ผูปกครอง  จํานวน  324  คน  เคร่ืองมือที่

ใชในการประเมิน  ไดแก  แบบสอบถาม  จํานวน  3  ฉบับ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%)  

คาเฉลี่ย ( X  , µ)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. , σ) 

ผลการประเมินพบวา  

1.  การประเมินบริบท (Context Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

ครู  และ  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

รายดาน  พบวา  ระดับความคิดเห็นดานความตองการจําเปนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู

ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือดานความสอดคลองกับวัตถุประสงคผลการประเมินอยูในระดับ

มากที่สุด  สวนดานความเปนไปไดของโครงการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการประเมินอยูในระดับ

มาก  ซึ่งปรากฏวาทุกขอผานเกณฑการประเมิน 

2.  การประเมินปจจัยนําเขา  (Input Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

ครู  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับ
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มาก  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ดานความพอเพียงของวัสดุอุปกรณและงบประมาณมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุดผลการประเมินอยู ในระดับมาก   รองลงมาคือดานความเหมาะสมของบุคลากรผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก  สวนดานระยะเวลาในการดําเนินงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการประเมิน

อยูในระดับมากเชนเดียวกัน  ซึ่งปรากฏวาทุกรายการผานเกณฑการประเมิน 

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  1)  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา  ครู  และกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ดานการนิเทศติดตามโครงการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมิน

อยูในระดับมาก  รองลงมาคือดานกิจกรรมที่ดําเนินการผลการประเมินอยูในระดับมาก  2)  ตาม

ความคิดเห็นของนักเรียน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายดาน  

พบวา  ดานการนิเทศติดตามโครงการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู ในระดับมากที่ส ุด  

รองลงมาคือดานกิจกรรมที่ดําเนินการผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด  3)  ตามความคิดเห็น

ของผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  

ดานกิจกรรมที่ดําเนินการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยูในระดับมาก  รองลงมาคือดานการ

นิเทศติดตามโครงการผลการประเมินอยู ในระดับมาก   ซึ่งปรากฏวาทุกดานผานเกณฑการ

ประเมิน 

4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมมีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด

ผลการประเมินอยูในระดับมาก  รองลงมาคือผลการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน

ผลการประเมินอยูในระดับมาก  สวนผลการสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการประเมินอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  ซึ่งปรากฏวาทุกขอผานเกณฑการ

ประเมิน 

5.  การประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation)  1)  ตามความคิดเห็นของผูบ ริหาร

สถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนักเรียน  ในภาพรวมผลการประเมินมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ชุมชนมีความเชื่อมั่นตอโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุดผลการประเมินอยูในระดับมาก  รองลงมาคือความกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนา

ศักยภาพ  สวนความคาดหวังในการสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก  2)  ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมผลการประเมิน

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ชุมชนมีความเชื่อมั่นตอโรงเรียนมี
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คาเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยูในระดับมาก  รองลงมาคือความกระตือรือรนในการเรียนรูและ

พัฒนาศักยภาพตามความสามารถของนักเรียน  และโรงเรียนไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผล

การประเมินอยูในระดับมาก   สวนความคาดหวังในการสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษามี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการประเมินอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  ซึ่งปรากฏวาทุกขอผานเกณฑการ

ประเมิน 

6.  การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวม

ผลการประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ความรูที่นักเรียนไดรับ

เพียงพอตอการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามีคาเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยูในระดับ

มาก  รองลงมาคือความพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินอยูในระดับมาก  สวน

ความพึงพอใจในผลการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการประเมินอยู

ในระดับมากเชนเดียวกัน  ซึ่งปรากฏวาทุกขอผานเกณฑการประเมิน 

7.  การประเมินความยั่งยืน (Sustainable Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมผล

การประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  นักเรียนสามารถนําความรู

ที่ไดรับไปพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู ในระดับมาก  

รองลงมาคือนักเรียนสามารถบูรณาการความรู  ทักษะ  กระบวนการปฏิบัติไปใชในการเรียนและ

การดําเนินชีวิตผลการประเมินอยูในระดับมาก   สวนนักเรียนมีทักษะกระบวนการและความ

ชํานาญในการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการประเมินอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  ซึ่งปรากฏ

วาทุกขอผานเกณฑการประเมิน 

8.  การประเมินการถายโยงความรู (Transportation Evaluation)  ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนักเรียน  ในภาพรวมผลการประเมิน

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  นักเรียนสามารถตอยอดองคความรูใน

ระดับที่สูงขึ้นไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดผลการประเมินอยูในระดับมาก  รองลงมาคือนักเรียนสามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกันไดผลการประเมินอยูในระดับมาก   สวนนักเรียน

สามารถขยายองคความรูไปสูผูอ่ืนไดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการประเมินอยูในระดับมาก  ตาม

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน  ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อ

พิจารณารายขอ  พบวา  นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกันได  และ

นักเรียนสามารถตอยอดองคความรูในระดับที่สูงขึ้นไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดผลการประเมินอยูในระดับ
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มาก  สวนนักเรียนสามารถขยายองคความรูไปสูผูอ่ืนไดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดผลการประเมินอยูใน

ระดับมากเชนเดียวกัน  ซึ่งปรากฏวาทุกขอผานเกณฑการประเมิน 

สรุปไดวา  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา  ผานเกณฑการประเมิน

ทั้ง 8 ดาน  ควรดําเนินการตอไปได 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช 

 1.  ควรสอบถามความคิดเห็นและความตองการที่แทจริงของนักเรียนและผูปกครอง

นักเรียนเกี่ยวกับการเขาเรียนตามเวลาที่กําหนดไว  ควรกําหนดและแจงขอตกลงในการเขาเรียนให

ชัดเจน  เชน  ความพรอมในการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน  และการสนับสนุนใหนักเรียนเขา

เรียนอยางสม่ําเสมอจากผูปกครอง 

 2.  ควรสรางความศรัทธาใหนักเรียน  ผูปกครองนักเรียนใหเห็นจุดเดนของโรงเรียนที่

เหนือกวาหรือเปนความสําเร็จในความกาวหนาในการศึกษาตอผูปกครองนักเรียน  และควรปรับ

กิจกรรมการเรียนใหเปนโครงการพิเศษที่แตกตางจากการเรียนการสอนในเวลาใหชัดเจน 

 3.  ควรมีการประชาสัมพันธความสําเร็จ  ความกาวหนาของนักเรียนทุกภาคเรียนหรือเมื่อ

จบการศึกษา  สรุปผลการดําเนินงานในแตละปการศึกษา  รวมทั้งเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของทราบ  

 4.  ควรสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสเขารับการเสริมความรูวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

ควรสงเสริมใหนักเรียนเขาคายวิชาการตาง ๆ  ควรสงนักเรียนสอบแขงขันทางวิชาการที่หนวยงาน

ตาง ๆ  จัดเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการแกผูเรียน   

5.  ควรเพิ่มกิจกรรมแนะแนวศึกษาตอใหมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเนนใหนักเรียนคนหาตัวเอง

วามีความถนัดหรือมีความสามารถดานใด  เพื่อเปนแนวทางในการเลือกคณะสาขาที่จะเขาศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษา 

6.  ควรสนับสนุนใหครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดมีโอกาสเขาอบรมหรือ

ศึกษาตอในสาขาที่ตนเองสอนเพื่อใหครูเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาน้ัน ๆ  

 7.  ควรสรางเครือขายทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 
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ขอเสนอแนะในการประเมินคร้ังตอไป 

 1.  ควรประเมินโครงการลักษณะน้ีในทุก ๆ  3-5 ป  เพื่อใหไดสารสนเทศที่สอดคลองตาม

ความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  สภาพของสังคมและภาวะ

เศรษฐกิจ  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

 2.  ควรประเมินโครงการอ่ืน  ที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนดวย  เพื่อ

ใชเปนสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  อยางแทจริง 

 3.  ควรมีการประเมินโครงการเชิงสาเหตุเพื่อใหทราบวาสาเหตุหรือปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอ

ความสําเร็จหรือผลของโครงการ  ซึ่งจะทําใหเห็นแนวทางในการนํามาปรับปรุงพัฒนาโครงการได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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ประวัติผูประเมิน  

 

ชื่อ - สกุล นางสนธยา   สงศรี 

วัน เดือน ปเกิด 20  พฤษภาคม  2518 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 47/28  ถนนนางงาม   ตําบลบอยาง  อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2537 มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา   

พ.ศ. 2541 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอกวิทยาศาสตร - ฟสิกส   

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

พ.ศ. 2551   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)  วิชาเอกการวัดผลและประเมินผลการศกึษา  

  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2553   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม)  วิชาเอกการบริหารการศึกษา   

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี   

 

ตําแหนงหนาท่ี  

พ.ศ. 2543 อาจารย  1  ระดับ  3  โรงเรียนเทศบาลวัดดานประชากร   

 เทศบาลเมืองหลงัสวน  จังหวัดชุมพร 

พ.ศ. 2554 รองผูอํานวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2557 รองผูอํานวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ

พิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 

ปจจุบัน รองผูอํานวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ

พิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 

เบอรโทรศัพท 09-8671-3715 
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