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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 3 ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมีเป้าหมายเปล่ียนบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตดีขึ้น 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง                                       
และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการน าส่ือ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลให้นักเรียน
ผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด  และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพ ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  

ดังนั้น ทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี
พัฒนาการทางการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และส่งเสริมให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนาทักษะในการท างาน เช่ือมโยง
ความรู้ท่ีเรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ช้ินงานผลงาน และการเรียนรู้จากการลงมือท า สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค ์( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
1. เพื่อพัฒนาผู้สอนในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 และความต้องการตามความถนัดของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
2 เพื่อสร้างความต่ืนตัวให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

           3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี เพื่อความเป็น 
           เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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1.3 เป้าหมาย   ( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 

เชิงผลผลิต (Output)   
1. ร้อยละ 80 ของผู้สอนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี         

ในศตวรรษท่ี 21  
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
๒.ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ในศตวรรษท่ี 21 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

targetgap)**   
 ครูและนักเรียนมีสมรรถนะในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีครบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปล่ียนแปลง ในศตวรรษท่ี 21    
 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1. ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
          2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 
1.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 

1. ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพนักเรียน 
2. ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผล
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรท่ีจะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือ
ยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ลี (2558 : 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง กระบวนการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อย
ของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินโครงการท่ีมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณาตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็น
กระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมู ล  วิ เค ราะห์ ข้ อมู ลอย่ าง เป็ น ระบบ  เพื่ อน าม าใช้ ในการตัด สิน ว่ า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิก
โครงการ 
 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายไปด าเนินการ 
การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไรเป็นการป้องกันไม่ให้งาน
แต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และท า
ให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาท
หน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโต
และเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียน
ไม่ได้มีหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน 
โรงเรียนจ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการท่ีก าหนดจาก
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นโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงท าให้
การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมี
จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง แก้ไข การ
ด าเนินโครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใดของ
โครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บ
รวบรวมเพื่อการวิเคราะห ์

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของ
โครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไปตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดย
ค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการ
ประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มาก
ขึ้นในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน 
ดังกล่าวคือ ก่อนท่ีจะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วน
ใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาดความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใดหรือ
ปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การ
ด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดท่ีขาดจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มเติม 
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3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน ดังนี้
เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของโครงการ 
และท าให้โครงการมีข้อท่ีท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องท้ัง
ปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการจะ
ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขใน
การด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติ
โครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายข้ึน ท้ังการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
หรือการยุติโครงการ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ประจ าปีการศึกษา
2563 ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี ้

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในระหว่างภาคเรียนท่ี2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี ้
 2.2.1 คุณครูจัดต้ังกิจกรรมชุมนุม 
 2.2.2 นักเรียนเลือกเรียนชุมนุมตามความสนใจ 

 3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้แบบบันทึก

กิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2 ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ีย  (X) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3 ข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content 
Analysis) 
 3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉล่ีย (X) 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ภาคเรียนท่ี2 ประจ าปีการศึกษา2563 สามารถ
สรุปตามข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการ
เป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จึงได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความ
เหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียม
ความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี ลักษณะกิจกรรม พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  
และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร

เพื่อขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ในระหว่างภาคเรียนท่ี2 ประจ าปีการศึกษา 2563   โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจมากท่ีสุด  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามความ

คิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าฉล่ีย   (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม โดย

แปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 
     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
     2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้
 (รายการประเมินอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
  ข้อท่ี รายการ (X) (S.D.) ระดับความพึง

พอใจ 
1 นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจและถนัด 4.86 0.35 มากท่ีสุด 

2 นักเรียนได้ท างานตามกระบวนการกลุ่ม 4.71 0.61 มากท่ีสุด 
3 นักเรียนได้ฝึกวางแผนหรือก าหนดขั้นตอน เพื่อการปฏิบัติ

กิจกรรม 
4.74 0.44 มากท่ีสุด 

4 นักเรียนได้ปฏิบัติจริงตามแผน 4.43 0.73 มาก 
5 นักเรียนได้ท าการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 4.31 0.82 มาก 
6 นักเรียนได้ประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค

หรือการพัฒนางาน 
4.65 0.59 มากท่ีสุด 

7 นักเรียนได้แสดงผลงาน หรือเผยแพร่ผลงาน 4.87 0.42 มากท่ีสุด 
8 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.29 0.80 มาก 
9 ได้รับความรู้ประสบการณ์หลากหลายตามความสนใจ 4.43 0.78 มาก 
10 กิจกรรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.55 0.57 มากท่ีสุด 
11 กิจกรรมสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 4.37 0.78 มาก 
12 ครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นักเรียนเสมอ 
4.52 0.67 มากท่ีสุด 

13 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมชุมนมุ 4.59 0.70 มากท่ีสุด 

  จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจและถนัด ( X=4.86 
,SD =0.35   ) รองลงมาคือนักเรียนได้ฝึกวางแผนหรือก าหนดขั้นตอน เพื่อการปฏิบัติกิจกรรม ( X=4.74  ,SD 
=0.44   ) น้อยท่ีสุด คือระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม ( X=4.29  ,SD =0.80   )ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ีได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพนกัเรียน ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค(์ ตามท่ีเขียนในโครงการ) 

1. เพื่อพัฒนาผู้สอนในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 และความต้องการตามความถนัดของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
2 เพื่อสร้างความต่ืนตัวให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

           3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี เพื่อความเป็น 
           เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
เป้าหมาย( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 

เชิงผลผลิต (Output)    
1. ร้อยละ 80 ของผู้สอนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีใน

ศตวรรษท่ี 21  
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
๒.ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ในศตวรรษท่ี 21 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
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 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้นักเรียน ประเมินผล
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สรุปผลการด าเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2563 ภายใต้โครงการโดย
ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารท้ังส้ิน จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม  สรุปโดย
ภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม/กิจกรรมชุมนุมท่ีจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ภาค
เรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละ
กิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากถึง
มากท่ีสุด  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมชุมนุมควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน ลดความตึงเครียดจากวิชาการ 
 

หมายเหตุ  แต่ละหัวข้อสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
                       
    - สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม 
    - ภาพกิจกรรม 
    - แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมชุมนุม เทอม2 ปีการศึกษา 2563 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  นักเรียน.....347....คน    

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
1 นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจและถนัด 256 91 0 0 0 4.74 
2 นักเรียนได้ท างานตามกระบวนการกลุ่ม 278 39 30 0 0 4.71 
3 นักเรียนได้ฝึกวางแผนหรือก าหนดขั้นตอน เพื่อการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
297 50 0 0 0 4.86 

4 นักเรียนได้ปฏิบัติจริงตามแผน 198 100 49 0 0 4.43 
5 นักเรียนได้ท าการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 188 78 81 0 0 4.31 
6 นักเรียนได้ประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหา 

อุปสรรคหรือการพัฒนางาน 
246 80 21 0 0 4.65 

7 นักเรียนได้แสดงผลงาน หรือเผยแพร่ผลงาน 315 20 12 0 0 4.87 
8 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 175 97 75 0 0 4.29 
9 ได้รับความรู้ประสบการณ์หลากหลายตามความสนใจ 210 75 62 0 0 4.43 
10 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 206 127 14 0 0 4.55 
11 สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 195 86 66 0 0 4.37 
12 ครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่นักเรียนเสมอ 
213 100 34 0 0 4.52 

13 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมชุมนมุ 248 57 42 0 0 4.59 
ค่าเฉลี่ย 4.56 

ร้อยละ 91.2 
 

สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการมีค่าเฉล่ีย 4.56 คิดเป็นร้อยละ  91.2 อยู่ในระดับคุณภาพ มาก
ท่ีสุด 
 
 
 
 
 



1 
 

ตารางสรุปการใช้เงินตาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ/งาน ชื่อกิจกรรม/งาน เงินงบประมาณได้รับ เงินงบประมาณที่ใช้จริง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

งบอื่น ๆ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

งบอื่น ๆ รวม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

5,000 500 - - - - - - - 

รวม 5,000 500 - - - - - - - 
คงเหลือ 5,000 500 - - - - - - 5,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




