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ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวันปีใหม่ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
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สารบัญ 
                                                                                                                                                          

หน้า  
คำนำ              ก 
สารบัญ              ข 
บทที ่1  บทนำ                                                                           

ความเป็นมาและความสำคัญ                   ๑ 
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บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง                  
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ                 ๓ 

บทที่ 3  วิธีการดำเนินงาน                 
ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)                            ๖ 
ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)                   ๖ 

 ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (Check)                                                                 ๗ 
ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)                                                                   ๗ 

บทที่ 4  ผลการดำเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล                
การจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวันปีใหม่               ๘   

บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ               
 วัตถุประสงค์                      ๑๐ 
 เป้าหมาย                      ๑๐ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                   ๑๐ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                 ๑๐ 
 สรุปผลการดำเนินการ                         ๑๐ 
 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ                     ๑๑ 
บรรณานุกรม                                                                                                 ๑๒              
ภาคผนวก             ๑๓ 
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาต้ังแต่อดีตมีวัน
สำคัญต่าง ๆ มากมายท่ียึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมาจากการพบข้อเสนอแนะปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา พบว่าปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญขาดจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้
เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงควรได้จัดกิจกรรมวันสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไป
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนา
สังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยการดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ วัตถุประสงค ์ 
๑.๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.๒.๒ เพื่อให้นักเรียนเกิดการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.๒.๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๑.๓ เป้าหมาย    
เชิงผลผลิต (Output)   
   นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 90 % ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  เพื่อให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันสำคัญมีประสิทธิภาพโดยน้อมนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
targetgap)**   

๑. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในด้านความกล้าแสดงออก ความร่วมมือ และการ
ทำงานเป็นทีม 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด 

๑. นักเรียนมีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหวงแหนแผ่นดินไทย 
ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 



๒ 

 

๑.๔ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    

- แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๕.๑. นักเรียนมีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหวงแหนแผ่นดิน
ไทย ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       ๑.๕.๒ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
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บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 ๑. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ในการตัดสินว่า ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรที่จะ
ดำเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ ่ล ี  (2558 : 9) ได ้ ให ้ความหมายของการประเม ินโครงการว ่าหมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบง่ช้ี
ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น
เพื่อการดำเนินงานต่อไป หรือจะยุติการดำเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคท่ี
พบในการประเมินโครงการนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการท่ีมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิร ิร ัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้
เป็นแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงาน หรือนำไปประกอบการพิจารณา
ตัดสิน ผลสำเร็จของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินว่า  
ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรดำเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
 
 ๒. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการดำเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายไป
ดำเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดดำเนินต่อไปอย่างไร
เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ดำเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการ
เพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้การดำเนินงานนั ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม 
ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอน
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน
จำเป็นต้องบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องดำเนินตามแผนโครงการที่กำหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั ้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื ่อให้งานดำเนินไปตาม



๔ 

 

วัตถุประสงค์จึงทำให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความสำคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการมีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 

๑. เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
๒. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และนำไปปรับปรุง แก้ไข 

การดำเนินโครงการ 
๓.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการตัดสินใจว่า 
ลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องทำการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและ
ข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ 
 ๒. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจำเป็น เพื่อนำไปสู่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 
 ๓. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการนำไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
 ๔. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถนำไปใช้ได้ 
  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจสามารถนำไป
ตัดสินใจและนำไปใช้ได้ โดยคำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการดำเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 ๓. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความสำคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี ้
 ๑. การประเมินโครงการช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะนำโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงาน หากขาด
ความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 
 ๒. ประโยชน์เต็มที่ ทั ้งนี ้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของ
โครงการข้อมูลใดหรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือ
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวน
หรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับ
การตัดทอน และทรัพยากรใดท่ีขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 
 ๓. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดำเนินไปด้วยดี 



๕ 

 

 ๔. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) 
ของโครงการ และทำให้โครงการมีข้อท่ีทำให้ความเสียหายลดน้อยลง 
 ๕. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะ
การประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 
 ๖. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานท่ีดี
เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 
 ๗. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือกำหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 
 ๘. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การ
ประเมินโครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายข้ึน ท้ังการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือการยุติโครงการ 
 

 
 
 
 
 

 



๖ 

 

บทท่ี ๓ 
วิธีดำเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

๓.๑ ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
๓.๒ ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
๓.๓ ขั้นตอนการ่วมกันประเมนิ (C: Check) 
๓.๔ ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

๓.๑ ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
๓.๑.๑ ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครู

ทุกคน 
๓.๑.๒ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
๓.๑.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
๓.๑.๔ สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
๓.๑.๕ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี  
๓.๑.๖ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีประเมินผล 

๓.๒ ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงาน  ดังนี ้
๓.๒.๑ บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ 
๓.๒.๒ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันปีใหม่ ในระหว่างภาค

เรียนท่ี..๒.ประจำปีการศึกษา ...๒๕๖๔...  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนทุกคน  โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 
 ๑. จับสลากของขวัญของครู 
 ๒. การแสดงของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

๓.๓ ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
๓.๓.๑ ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรม

วันปีใหม่ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 - 
3.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

๓.๔ ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 



๘ 

 

บทท่ี  ๔ 
ผลการดำเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามารถสรุปตามขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๔.๑ ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
  ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั ้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
การทำโครงการเป็นอย่างดี และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อกำหนด
แนวทางในการดำเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ ลักษณะกิจกรรม 
พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามลำดับ 

๔.๒ ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั ้นตอนในการดำเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมนักเรียน ในระหว่างภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรมวันปีใหม่ 
นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้วยดี  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันปีใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

  
 
 
 
๓.๔ ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุดไปน้อย
ท่ีสุด  

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้นำสารสนเทศท่ีได้นำเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและนำผลการทำเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 
 
 

 
 



๑๐ 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

ผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพนกัเรียน ได้ผลสรุปดังนี้  
  1.  วัตถุประสงค์ 
  2.  เป้าหมาย 
  3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  สรุปผลการดำเนินการ 
  6.  ข้อเสนอแนะ 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนเกิดการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output)   

    นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 90 % ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

   เพื่อให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันสำคัญมีประสิทธิภาพโดยน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
- แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้นักเรียน 
คณะครู   ผู้มีส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 

สรุปผลการดำเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ ภายใต้
โครงการโดยดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้งสิ ้น จำนวน  ๑ กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมวันปีใหม่ สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนา



๑๑ 

 

คุณภาพนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการ
จัดกิจกรรมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. เวลาน้อยไปในการจัดกิจกรรม 
  
 
     

 
 



๑๒ 
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