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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 ตามท่ีเขียนในโครงการ 

1.2 วัตถุประสงค์ ( ตามที่เขียนในโครงการ) 
1. ................................................................... 
2. ................................................................... 

1.3 เป้าหมาย   ( ตามที่เขียนในโครงการ) 
เชิงผลผลิต (Output)   
1……………………………………………………………… 
2……………………………………………………………… 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1………………………………………………………………   

           2….................................................................... 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

targetgap)**   
1………………………………………………………………   

 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1………………………………………………………………   

 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามที่เขียนในโครงการ) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้โครงการ …………………………………………………….. 

2.  แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม (ถ้ามี) 
3.  แบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ( ตามที่เขียนในโครงการ) 
1. ได้เอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการ............................................ 
2. ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
3.  ……………………………………………………(ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมิ น โครงการว่าเป็ น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการดำเนินโครงการ เพ่ือ
นำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด 
และควรที่จะดำเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ลี  (2558 : 9) ได้ ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึ ง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้
ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น
เพ่ือการดำเนินงานต่อไป หรือจะยุติการดำเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่
พบในการประเมินโครงการนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้
เป็นแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงาน หรือนำไปประกอบการพิจารณา
ตัดสิน ผลสำเร็จของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือนำมาใช้ในการตัดสินว่า  
ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรดำเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการดำเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไป
ดำเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดดำเนินต่อไปอย่ างไร
เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ดำเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้การดำเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม 
ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอน
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน
จำเป็นต้องบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องดำเนินตามแผนโครงการที่กำหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพ่ือให้งานดำเนิน ไปตาม
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วัตถุประสงค์จึงทำให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความสำคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการมีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และนำไปปรับปรุง 
แก้ไข การดำเนินโครงการ 
       3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการตัดสินใจว่า 
ลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องทำการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพและ
ข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 

2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จำเป็น เพ่ือนำไปสู่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 

3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการนำไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถนำไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพ่ือนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้ มีอำนาจสามารถนำไป
ตัดสินใจและนำไปใช้ได้ โดยคำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมีข้อบกพร่องน้ อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากข้ึนในการดำเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความสำคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะนำโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงาน หากขาด
ความแน่นอนที่แจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณ
ที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ดำเนินไปด้วยดี 
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4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของ
โครงการ และทำให้โครงการมีข้อที่ทำให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิ เคราะห์
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานที่ดี
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือกำหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่า
จะดำเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายขึ้น ทั้งการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือการยุติโครงการ 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ...........................................  ประจำปีการศึกษา
.................  ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

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

1.  ขัน้ตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุก

คน 
1.2 จัดทำโครงการ...............................เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) 
1.6 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีประเมินผล 
(เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ถ้ามี) 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตดำเนินการ 
2.2 ดำเนินการตามโครงการ.......................ในระหว่างภาคเรียนที่..........ประจำปีการศึกษา 

..............  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  โดยมีกิจกรรม
ดำเนินการดังนี้ 

 2.2.1....................................... 
 2.2.2........................................ 
  (กิจกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ) 

 3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ.............โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม 

และแบบสอบถามความคิดเห็น  
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3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย  
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     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 ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉลี่ย (X) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  4 
ผลการดำเนนิการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ........................... ภาคเรียนที่................ประจำปีการศึกษา
...............สามารถสรุปตามข้ันตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
การทำโครงการเป็นอย่างดี และนำเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือกำหนด
แนวทางในการดำเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ ลักษณะกิจกรรม 
พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามลำดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการ
ตามโครงการ.......................ในระหว่างภาคเรียนที่ ..........ประจำปีการศึกษา ..............   โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรม.................................. 
นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ...............  
(ผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ) 

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ.............โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น/

สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก

แบบสอบถาม โดยแปลความหมาย 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
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
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 (รายการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
  ข้อที่ รายการ (X) (S.D.) ระดับความ

พึงพอใจ 
1 เนื้อหาการใช้ระบบ SMSS ในการอบรมครบถ้วน 4.59 0.49 มากที่สุด 
2 เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม 4.47 0.50 มากที่สุด 
3 สถานที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม 4.24 0.55 มาก 
4 อาหารมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.29 0.75 มาก 
5 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS ก่อนการอบรม 3.53 1.09 มาก 
6 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS หลังการอบรม 4.53 0.50 มากที่สุด 
7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 4.76 0.42 มากที่สุด 
8 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
4.53 0.61 มากที่สุด 

9 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.29 0.46 มาก 
10 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้ 4.59 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.38 0.70 มาก 

   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุดไปน้อย
ที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด................. ( X=  ,SD =   ) รองลงมาคือ
........................ ( X=  ,SD =   ) น้อยที่สุด คือ....................... ( X=  ,SD =   )ตามลำดับ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  

อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้นำสารสนเทศที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารและ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและนำผลการทำเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ............................................... ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการดำเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์( ตามที่เขียนในโครงการ) 

1....................................................................................................................... ................. 
2....................................................................................................................................... 

เป้าหมาย( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
เชิงผลผลิต (Output)    
1. …………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. …………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามที่เขียนในโครงการ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้โครงการ ……………………………………………… 

2.  แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม (ถ้ามี) 
3.  แบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามที่เขียนในโครงการ) 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้นักเรียน 
คณะครู  ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
.......................................................  

2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมประเมินจากแบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 
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3.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานผลการจัดกิจกรรม (ถ้ามี) 

สรุปผลการดำเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
...................................ภายใต้โครงการโดยดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้งสิ้น 
จำนวน....................กิจกรรม ได้แก่ ........................................................................ สรุปโดยภาพรวม 
พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม/กิจกรรม..................................ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ
...................................................ภาคเรียนที่ …..  ปีการศึกษา ………  สำเร็จลุลว่งด้วยดีจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความ
ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน) 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. .............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. . 
3. .............................................................................................................. 

 
 
 

หมายเหตุ  แต่ละหัวข้อสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรม 
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ภาคผนวก 

       - โครงการ  
  - คำสั่ง 
  - แผนขออนุมัติโครงการ                  

        - สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม 
        - เอกสารประกอบอื่นๆ 
        - ภาพกิจกรรม 
        - แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

-----------ตัวอย่าง------------------ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผูเ้ข้ารับการอบรมต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม 
“ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge 

Offline) (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นที่ ภาค และประเทศ)” 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน   

วันที่ 24 มีนาคม 2564 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ ชาย   7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8  หญิง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 
 อายุ ต่ำกว่า 30 ปี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6  
  31.40 ปี 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 
  41.50 ปี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9      
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการอบรม ความรู้ การนำไปใช้ 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
1 เนื้อหาการใช้ระบบ SMSS ในการอบรมครบถ้วน 10 7    4.59 
2 เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม 8 9    4.47 
3 สถานที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม 5 11 1   4.24 
4 อาหารมีความเหมาะสมเพียงพอ 8 6 3   4.29 
5 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS ก่อนการอบรม 3 7 4 2 1 3.53 
6 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS หลังการอบรม 9 8    4.53 
7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 13 4    4.76 
8 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
10 6 1   

4.53 
9 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 5 12    4.29 
10 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้ 10 7    4.59 

ค่าเฉลี่ย 4.38 
ร้อยละ 87.65 

ข้อเสนอแนะ   - 
 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ  87.65 อยู่ในระดับ
คุณภาพ มาก 
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-----------ตัวอย่าง------------------ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  นักเรยีน.....-....คน   ครู......-.........คน  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน   200  คน 

ข้อ ข้อความ 
ร้อยละระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
1 การเตรียมความพร้อม 100 80 20     4.40 
2 ความเหมาะสมของสถานที่ 81 99 18 2   4.30 
3 ความเหมาะของระยะเวลา 84 102 14     4.35 
4 ความรู้ที่ได้จากฐานกิจกรรม 76 102 20 2   4.26 
5 ความรู้ที่ได้จากการจัดนิทรรศการ(บอร์ด) 91 79 30     4.31 
6 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 75 111 14     4.31 
7 การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 58 106 36     4.11 
8 ความประทับใจในการจัดกิจกรรม 100 96 24     4.35 
9 ความสนุกสนานที่ได้จากการจัดกิจกรรม 48 120 32     4.08 
10 ต้องการให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 60 104 36     4.12 

ค่าเฉลี่ย 4.26 
ร้อยละ 85.16 

 
ข้อเสนอแนะ   1. เมื่อภาวะของลูกหลานมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดี ขอให้ทางอาจารย์                                 
ติดต่อผู้ปกครองโดยด่วน เมื่อผู้ปกครองมาโรงเรียน 
                     2. อยากให้ครูที่ปรึกษาเข้มงวดเรื่องการศึกษากับนักเรียนด้วย 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.26  คิดเป็นร้อยละ  85.16 อยู่ในระดับ
คุณภาพ มาก 
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ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน............. 
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ......................................
................................................................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(.......................................................................) 
 

ความเห็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................... .................................................
............................................................. ................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ............................................................... 
                                                                              (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธญัโชค) 
            รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
ความเห็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................... ............................................................................ 

 
 

ลงชื่อ............................................................... 
                                                                               (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 


