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                     บริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) 
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สถานศึกษา  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ปีการศึกษา  2563 
 

 

บทสรุป 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ
ดำเนินงาน ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยง
ความรู้ และศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ของโครงการการนิเทศภายในแบบ
คู่สัญญา ด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) โดยใช้รูปแบบการประเมิน
ประยุกต์  CIPPIEST  Model ประชากรในการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ได้แก่ ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 2,100 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครู 52 คน นักเรียน 287 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
ผู้ปกครองนักเรียน 287 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 13 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน จำนวน 644 คน โดยใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สำหรับการ
ประเมินเชิงปริมาณใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ (%) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสนทนากลุ่ม 
และการวิเคราะห์เอกสาร นำเสนอในรูปแบบของการบรรยายพร้อมตาราง 

ผลการประเมินพบว่า โครงการการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ด้วยกระบวนการบริหาร
วงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI)  ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีกำหนดไว้ โดยมีผล
การดำเนินโครงการในระดับมาก โดยได้คะแนนรวม 84.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเด็นปัจจัยนำเข้า
ของโครงการ ประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นผลผลิตของ
โครงการ อยู่ในระดับมาก   

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น จำนวน 21 ตัวชี้วัด พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 21 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมิน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ประเด็นด้านปัจจัยนำเข้า ตัวชี้วัดหน่วยงานที่สนับสนุนและประเด็นด้านผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  



ข 
 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ 
ตัวชี้วัด ความเป็นไปได้ของโครงการประเด็นปัจจัยนำเข้า ตัวชี้วัดด้านทรัพยากร ด้านข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา ประเด็นกระบวนการของโครงการ ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน การเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ การบูรณาการ ความ
ครอบคลุมและทั่วถึง ประเด็นผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด คุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ 
ตัวชี้วัด ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความ
เหมาะสมของของกระบวนการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดประเด็น ปัจจัยนำเข้า 
ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านผู้บริหารและครู ด้านระบบบริหาร ประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการวางแผนการดำเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข ประเด็นผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการโครงการการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  

ด้านผลลัพธ์ของโครงการการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ด้วยกระบวนการบริหารวงจร
คุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) ประกอบด้วย ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยั่งยืน 
และด้านการถ่ายโยงความรู้ สรุปได้ดังนี้  

1. ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า 1) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 มีจำนวนเพ่ิมข้ึน
มากกว่าทุกปี แสดงผลกระทบในเชิงบวก ที่ผู้ปกครอง ชุมชนไว้วางใจ และมั่นใจในการบริหารงาน
ของโรงเรียนจึงได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพ่ิมจำนวนมากขึ้น 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบหลักสูตรการศึกษา 100% 3) การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2563 พบว่า การศึกษาต่อมีความ
หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน และ 4) นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19 รางวัล โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ จำนวน 6 รางวัล 
ระดับภูมิภาค จำนวน 5 รางวัล และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 8 รางวัล และ ครู จำนวน 37 
รางวัล โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ จำนวน 7 รางวัล ระดับภาค จำนวน 5 รางวัล และระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 25 รางวัล 

2. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)  พบว่า 1) การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินโครงการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก  2) การประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร พบว่า ประเด็นปัจจัยของโครงการ  อยู่ ในระดับมากที่สุด               
3) การประเมินกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พบว่า กระบวนการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และ 4) การประเมินความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต พบว่า อยู่ในระดับ
มาก   
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3. ด้านความยั่งยืน (Sustainability) พบว่า 1) การนำความรู้ที่ได้จากการนิเทศภายในมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยครูได้ค้นพบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เป็น
นวัตกรรมสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 2) การประยุกต์องค์ความรู้
ที่ได้จากการนิเทศภายในไปสู่งานอ่ืนๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 3) กระบวนการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย
โรงเรียนใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมในการดำเนินการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาด้วยกระบวนการ
บริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) ทั้ง 6 ขั้นตอน  

4. ด้านการถ่ายโยงความรู้  (Transportability) พบว่า 1) สรุปองค์ความรู้และภาพ
ความสำเร็จ ได้แก่ กระบวนการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโดยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพแบบ
บูรณาการ (PDCALI)  การนิเทศภายในที่มีการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร การนิเทศภายในที่อยู่บน
หลักการของประชาธิปไตย การทำพันธะสัญญาระหว่างคู่นิเทศบนหลักการร่วมคิด ร่วมทำ และการ
พัฒนาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้แนวคิดนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้      
2) การนำเสนอกระบวนการนิเทศภายใน โดยการเผยแพร่รายงานการประเมินโครงการแก่โรงเรียน
ต่างๆ การนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร  การเป็นวิทยากรการนิเทศภายใน การเผยแพร่ ข้อมูลการ
นิ เท ศภ าย ใน แบ บ คู่ สั ญ ญ าผ่ าน จดห มายข่ าวทุ่ งส งวิ ท ย า ว ารสาร อิน ท นิ ล  เว็ บ ไซต์  
www.tswittaya.ac.th และ www.sea12.go.th การนำเสนอกิจกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ 
สพม 12 และการนำเสนอรูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาในโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรม 3) การปรับปรุงและการนำไปใช้เกี่ยวกับแนวคิดองค์ความรู้ใหม่ ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติในการทำงาน ความร่วมมือทั้งองค์กรในการนิเทศภายใน การสร้างเครือข่ายการ
นิเทศ และการใช้เทคโนโลยีในการนิเทศภายใน 4) การปรับระบบการนิเทศภายในให้เหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยี และนโยบาย โดยนำแนวการนิเทศภายในโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับโรงเรียน ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาประยุกต์กับการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
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