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 เคา้โครงการประเมนิโครงการเปรยีบเสมอืนแปลนบา้นทีก่่อนสรา้งนายช่างจะตอ้ง

เขยีนแปลนก่อนเพือ่ใหรู้ว้า่รปูรา่งหน้าตาของบา้นเป็นอย่างไร ถา้จะสรา้งบา้นตามแปลนน้ี

จะตอ้งใชว้สัดุอะไรบา้ง ใชเ้วลาเท่าไร และค่าก่อสรา้งเท่าไร เคา้โครงการประเมนิโครงการ

กเ็หมอืนกนัก่อนทีจ่ะประเมนิ ผูป้ระเมนิจะตอ้งเขยีนเคา้โครงการประเมนิไวก้่อน เพื่อใหรู้้

ว่าสิง่ที่จะประเมนินัน้คอือะไร จะประเมนิอะไร จะใชข้อ้มูลอะไร จะใชเ้กณฑอ์ะไรในการ

ตดัสนิ และจะเขยีนรายงานการประเมนิโครงการอย่างไร เมื่อไดล้งมอืทาํการประเมนิตาม

เคา้โครงแลว้ ผูป้ระเมนิกจ็ะต้องเขยีนรายงานการประเมนิใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการได้

รบัทราบโดยเขยีนตามหวัขอ้ต่าง ๆ ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นเคา้โครงการประเมนิ 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

5.1 การเขยีนเคา้โครงการประเมนิโครงการ 

5.2 การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ 

 

สาระสาํคญั 

1. เค้าโครงการประเมินโครงการ เป็นการวางแผนปฏบิตัใินการประเมนิ  

ไวล้ว่งหน้า เพือ่บอกใหท้ราบวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้งในการประเมนิโครงการน้ี เคา้โครงการ 

ประเมนิโครงการประกอบดว้ยหวัขอ้ ความเป็นมาของการประเมนิโครงการ วตัถุประสงค์

ของการประเมนิโครงการ โครงการทีป่ระเมนิ รปูแบบการประเมนิ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

วธิีวิเคราะห์ข้อมูล การตดัสนิคุณภาพของผลการประเมิน วิธีรายงานผลการประเมิน 

ขอ้จํากดัของการประเมนิ (ถ้าม)ี งบประมาณสําหรบัการประเมนิ แผนปฏบิตัใินการ

ประเมนิ และผูร้บัผดิชอบ ในการประเมนิ 

2. รายงานการประเมินโครงการ เมือ่ทาํการประเมนิโครงการแลว้ผูป้ระเมนิ

จะตอ้งเขยีนรายงานการประเมนิโครงการตามหวัขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นเคา้โครงการประเมนิ- 

บทท่ี 5 

การเขียนเค้าโครงและรายงานการประเมินโครงการ 
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โครงการ โดยนําหวัขอ้ต่างๆ มาจดัเป็น 5 บท คอื บทที ่1 บทนํา บทที ่2 เอกสารที่

เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิโครงการ  บทที ่3 วธิกีารประเมนิโครงการ  บทที ่4 ผลการ

ประเมนิ  บทที ่5 สรปุผลการประเมนิ  อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้ผูอ้่านจะสามารถ 

1. เขยีนเคา้โครงการประเมนิโครงการได ้

2. เขยีนรายงานการประเมนิโครงการได ้

 

   เน้ือหา 5.1        การเขียนเค้าโครงการประเมินโครงการ 

 

 การเขยีนเคา้โครงการประเมนิโครงการ เป็นการวางแผนการประเมนิไวล้่วงหน้า

วา่จะทาํอะไรบา้ง เปรยีบเสมอืนการสรา้งบา้นก่อนทีจ่ะสรา้งกต็อ้งวางแผนหรอืเขยีนแปลน

บา้น ไวก้่อนทีเ่ราเรยีกวา่พมิพเ์ขยีว ซึง่ในพมิพเ์ขยีวนัน้จะบอกถงึสว่นต่างๆ ของบา้นและ

วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนํามาสร้างบ้าน การเขียนเค้าโครงการประเมินโครงการก็

เหมอืนกนั แนวทางในการเขยีนแต่ละหวัขอ้ของเคา้โครงมดีงัน้ี 

1. ความเป็นมาของการประเมินโครงการหรือหลกัการและเหตผุล หวัขอ้น้ี 

ผูป้ระเมนิจะตอ้งตอบคาํถามน้ีใหไ้ดว้า่ “ทาํไมจงึตอ้งประเมนิโครงการน้ี หรอืมคีวามสาํคญั

อย่างไรจงึต้องมกีารประเมนิโครงการน้ี” ผูป้ระเมนิจะต้องเขยีนบรรยายมาใหช้ดัเจน 

อาจจะกล่าวถงึ ความเป็นมาของโครงการก่อนในชว่งแรกๆ พอมาช่วงทา้ยๆ ค่อยมาตอบ

คาํถามขา้งตน้น้ีกไ็ด ้

 ตวัอย่าง  โครงการการผลติสือ่สง่เสรมิคุณธรรม - จรยิธรรมนกัเรยีน แนวการ

เขยีนความเป็นมาของการประเมนิโครงการ มดีงัน้ี 

 นโยบายของกรมเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนกําหนดไว้ว่า ครูทุกคน

ไมใ่ชมุ่ง่สอนเน้ือหาวชิาเพยีงอย่างเดยีว ครทุูกคนจะตอ้งมุ่งสง่เสรมิคุณธรรม - จรยิธรรม

ใหก้บันกัเรยีนดว้ย ถา้ไมส่ามารถทีจ่ะสอนในเวลาไดเ้ตม็ทีก่ค็วรจะหาวธิกีารสอนในเรือ่งน้ี
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นอกเวลาเรยีน ซึง่ แนวคดิน้ี กส็อดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรยีนทีมุ่ง่สง่เสรมิคุณธรรม – 

จรยิธรรมควบคูไ่ปกบัการสอนใหน้กัเรยีนมคีวามรูด้ ีจากการศกึษาผลงานวจิยัของ …..…. 

(อา้งองิผลงานวจิยัถา้ม)ี……….พบวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา ………..………… กบั

พฤตกิรรมทางดา้นคุณธรรม - จรยิธรรมของนกัเรยีนมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวก นัน่คอื

นักเรยีนทีเ่รยีนเก่งส่วนมากจะมคีวามประพฤต ิ ดดีว้ย หรอืนักเรยีนทีม่คีวามประพฤตดิี

สว่นมากกจ็ะเรยีนเก่งดว้ย นอกจากน้ียงัมผีลการวจิยัของ …….… (ทีท่ําการศกึษาแนว

เดียวกัน ข้อค้นพบก็ได้ในทํานองเดียวกัน อาจจะบอกผลการวิจัยด้วย และต่อด้วย

บทความในทาํนองเดยีวกนักบัผลการวจิยั  และตอ้งอา้งชือ่เจา้ของบทความดว้ย)…….…. 

 

 โรงเรยีน ……………….. (ชือ่โรงเรยีน) ……...……… จงึไดจ้ดัทาํโครงการผลติ

สือ่สง่เสรมิคุณธรรม – จรยิธรรมนกัเรยีนขึน้  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ …………………… 

………………………………………………. โดยมวีธิกีารดาํเนินการดงัน้ี ……………… 

(ถา้ยาวมากกส็รปุเป็นขอ้ๆ) ……..…….……………… (รายละเอยีดของโรงการใสใ่น

ภาคผนวก) …………………………………………………………………………………… 

 

 การประเมินโครงการน้ีก็เพื่อจะหาข้อมูลให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการได้ตดัสนิใจได้แก่  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  หวัหน้าหมวด  คณะกรรมการโครงการ  

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ และคร ู– อาจารยท์ีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ โดยการตดัสนิใจวา่โครงการ

น้ีจะดําเนินต่อไปในปีหน้าหรอืจะยกเลกิ ถา้มต่ีอควรจะปรบัปรุงโครงการดา้นใดบา้ง ดว้ย

เหตุผลดงักล่าวจึงได้ทําการประเมินโครงการน้ี  โดยมีวตัถุประสงค์ของการประเมิน

โครงการดงัน้ี 

2. วตัถปุระสงค์ของการประเมินโครงการ ผู้ประเมนิจะต้องตอบคําถามว่า 

“ประเมนิโครงการเพื่ออะไร” หวัขอ้น้ีผูป้ระเมนิจะเขยีนไดก้ต็อ้งรูว้่าใครบา้งทีจ่ะใชผ้ลของ

การประเมนิ ดงันัน้ผูป้ระเมนิควรคาํนึงถงึหลกัการดงัน้ี 

2.1 มบีุคคลหรอืองคก์รใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

2.2 บุคคลหรอืองคก์รตามขอ้ 2.1 นัน้ตอ้งการขอ้มลูสาํหรบัการตดัสนิใจใน

แงข่องการปรบัปรงุหรอืผลสรปุ 
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2.3 การตดัสนิตามขอ้ 2.2 นัน้ตอ้งการขอ้มลูอะไรบา้ง 

 

จากหลกัการดงักล่าว  ผูป้ระเมินอาจทาํเป็นตาราง ดงัน้ี 

บคุคลหรือองคก์ร การตดัสินใจ ข้อมลูท่ีต้องการ 

ผูอ้าํนวยการ ผลรวมสรุป  ผลสมัฤทธิข์องโครงการ 

หวัหน้าหมวด ผลรวมสรุป และ           

การปรบัปรงุโครงการ 

ผลสมัฤทธิข์องโครงการ  ปญัหา 

อุปสรรคและขอ้ดขีองการจดั

กจิกรรมต่างๆ 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

ตามโครงการ 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

วทิยากร 

ผลรวมสรุป  และ       

การปรบัปรงุโครงการ 

ผลสมัฤทธิข์องโครงการ  ปญัหา

อุปสรรคและขอ้ดขีองการจดั

กจิกรรมต่างๆ  ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ขา้รว่มโครงการและ

คณะกรรมการ 

คร ู– อาจารยท์ีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่ม 

โครงการ 

ผลรวมสรปุ ผลสมัฤทธิข์องโครงการ 

 การเขยีนวตัถุประสงคข์องการประเมนิโครงการ เราควรเขยีนเป็น 2 ระดบั 

คอื วตัถุประสงคท์ัว่ไปและวตัถุประสงคเ์ฉพาะ จากตารางขา้งบนน้ี เราสามารถเขยีนเป็น

วตัถุประสงค์ของการประเมนิได้ดงัน้ี (ตวัอย่าง โครงการการผลติสื่อส่งเสรมิคุณธรรม - 

จรยิธรรมนกัเรยีน และใชร้ปูแบบการประเมนิ CIPP) 
 

 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไปของการประเมินโครงการ 

1. เพื่อหาขอ้มูลที่จะช่วยให้คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ หวัหน้า-

หมวด ผู้อํานวยการโรงเรียน สามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้มีโครงการน้ีอีกหรือไม่ใน

ปีงบประมาณต่อไป ถา้มคีวรเพิม่งบประมาณให ้หรอืขยายโครงการใหใ้หญ่ขึน้และจะตอ้ง

มกีารแกไ้ขปรบัปรงุอะไรบา้ง เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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2. เพื่อหาข้อมูลให้คณะวิทยากรได้ทราบข้อดีและข้อบกพร่องในการจัด

กจิกรรมต่างๆ เพือ่ใชป้รบัปรงุกจิกรรมต่าง ๆ ใหด้ขี ึน้ 

3. เพือ่หาขอ้มลูใหค้ณะคร ู– อาจารยท์ีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการประกอบในการ

ตดัสนิใจทีจ่ะเขา้รว่มโครงการในปีต่อไป 

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของการประเมินโครงการ 

1. เพื่อประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของโครงการ 

หลกัการและเหตุผล  นโยบายและความต้องการของครูที่มต่ีอโครงการผลิตสื่อ  เพื่อ

สง่เสรมิคุณธรรม - จรยิธรรมนกัเรยีน 

2. เพื่อประเมนิความเหมาะสมและเพยีงพอของปจัจยัเบื้องต้นของโครงการ

ดา้น    งบประมาณ  บุคลากร  เวลาทีใ่ช ้ หลกัสตูรและเน้ือหา 

3. เพื่อประเมินกระบวนการโดยจะศึกษาปญัหา อุปสรรค และข้อดีของ

กจิกรรมต่างๆ ของโครงการ 

4. เพื่อประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการผลติสือ่สง่เสรมิคุณธรรม - จรยิธรรม

นกัเรยีน 

3. โครงการท่ีประเมิน ถ้าตัง้เป็นคําถามในหวัขอ้น้ีก็จะถามว่า “ประเมนิอะไร”       

ผู้ประเมนิจะต้องทําความรู้จกักบัโครงการที่จะประเมนิให้ดเีสยีก่อน ตรงน้ีอาจจะใส่ตวั

โครงการลง  ไปเลย  ถ้าโครงการไม่ยาวมากนกั  แต่ถา้ยาวมากกค็วรสรุปรายละเอยีดไว้

ในภาคผนวก 

4. รูปแบบการประเมิน รูปแบบของการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะของการประเมนิ จากตวัอย่างของวตัถุประสงคเ์ฉพาะในขอ้ 2 ซึง่เป็น

การประเมนิโดยใช ้ CIPP  สามารถกาํหนดกรอบของการประเมนิไดด้งัน้ี  (ตวัอยา่ง) 
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ขัน้ตอน          

การประเมิน 

วตัถปุระสงคข์องการ

ประเมินโครงการ 

ข้อมลูท่ีต้องการ การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะหข้์อมลู วิธีการตดัสินคณุภาพ 

บรบิท 

(Context) 

1.  เพือ่ประเมนิความ

สอดคลอ้งระหวา่ง

เป้าหมาย วตัถุประสงค์

ของโครงการ หลกัการ

และเหตุผล นโยบาย และ

ความตอ้งการของคร ู

ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ และคณะกรรมการ

เกีย่วกบัความสอดคลอ้ง

ระหวา่งเป้าหมาย 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

หลกัการและเหตุผล นโยบาย 

และความตอ้งการของคร ู

ใชแ้บบสอบถามแบบ 

Rating scale 5 ชอ่ง 

คอื มากทีส่ดุ มาก  

ปานกลาง น้อย และ

น้อยทีส่ดุ 

ใชส้ถติ ิΧ และ S.D. เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของ

ความสอดคลอ้ง (Χ) กบั

เกณฑ ์ดงัน้ี 

4.50 – 5.00 มากทีส่ดุ 

3.50 – 4.49 มาก 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 น้อย 

1.00 – 1.49 น้อยทีส่ดุ 

ปจัจยัเบือ้งตน้ 

(Input) 

2.  เพือ่ประเมนิความ

เหมาะสมและเพยีงพอ

ของปจัจยัเบือ้งตน้ 

จาํนวนกรรมการทีต่อบวา่

เหมาะสมและเพยีงพอกบั

ความตอ้งการของ

คณะกรรมการโครงการ 

ทางดา้นงบประมาณ บุคลากร 

เวลาทีใ่ช ้หลกัสตูรและเน้ือหา 

การสมัภาษณ์

คณะกรรมการ

โครงการแบบมโีครง

รา่งของคาํถามพรอ้ม

ขอตรวจสอบหลกัฐาน 

แจกแจงความถีแ่ละ

รอ้ยละ 

เปรยีบเทยีบรอ้ยละของ

ขอ้มลูดา้นปจัจยัแต่ละดา้น

กบัรอ้ยละ 80 ทีเ่ป็น

เกณฑค์วามเหมาะสมของ

ปจัจยั 
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ขัน้ตอน          

การประเมิน 

วตัถปุระสงคข์องการ

ประเมินโครงการ 

ข้อมลูท่ีต้องการ การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะหข้์อมลู วิธีการตดัสินคณุภาพ 

กระบวนการ 

(Process) 

3.  เพือ่ประเมนิ

กระบวนการโดยจะศกึษา

ปญัหา อุปสรรคและขอ้ดี

ของกจิกรรมต่างๆ ของ

โครงการ 

ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ และ

คณะกรรมการเกีย่วกบั

ปญัหาและอุปสรรคของ

กจิกรรมต่างๆ และแต่ละ

กจิกรรมมขีอ้ดอีะไรบา้ง 

- ใชแ้บบสอบถาม

แบบ Rating scale 

5 ชอ่ง คอื มาก

ทีส่ดุ มาก  ปาน

กลาง น้อย และ

น้อยทีส่ดุ 

- ใชแ้บบสอบถาม

ปลายเปิดถามขอ้ด ี

ของกจิกรรมต่างๆ 

ทีจ่ดัวา่ดมีอีะไรบา้ง 

- ใชส้ถติ ิΧ และ S.D. 

- ใชส้ถติริอ้ยละ 

เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของ

ปญัหากบัเกณฑท์ี ่

กาํหนดเหมอืนในขัน้ตอน

การประเมนิบรบิท 
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ขัน้ตอน          

การประเมิน 

วตัถปุระสงคข์องการ

ประเมินโครงการ 

ข้อมลูท่ีต้องการ การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะหข้์อมลู วิธีการตดัสินคณุภาพ 

ผลผลติ 

(Product) 

4.  เพือ่ประเมนิ

ผลสมัฤทธิข์องโครงการ

ผลติสือ่เพือ่สง่เสรมิ

คุณธรรม-จรยิธรรม

นกัเรยีน 

- ความรูเ้กีย่วกบัการผลติ

สือ่ก่อนการอบรมกบั

หลงัการอบรมตาม

โครงการ 

- จาํนวนสือ่ทีค่รผูลติขึน้

ภายในเวลา 1 ปี

หลงัจากโครงการสิน้สดุ 

 

- แบบทดสอบความรู้

เกีย่วกบัการผลติ

สือ่ 

- แบบตรวจสอบ

รายการสือ่ทีค่รผูลติ

ขึน้ 

- ใชส้ถติ ิΧ , S.D. 

และ t-test 

- ใชส้ถติริอ้ยละ 

- เปรยีบเทยีบความรู้

หลงัอบรมกบัก่อน

อบรมดว้ย t-test โดยที่

คะแนนหลงัอบรมตอ้ง

สงูกวา่ก่อนอบรมอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 

- เปรยีบเทยีบรอ้ยละ

ของครทูีผ่ลติสือ่กบั

เกณฑค์วามพอใจที่

กาํหนดไวร้อ้ยละ 60 
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 5.  การเกบ็รวบรวมข้อมลู จากรปูแบบประเมนิในขอ้ 4 ผูป้ระเมนิจะเกบ็

รวบรวม ขอ้มลูอยา่งไร  อาจจะมาตัง้คาํถามต่างๆ ในการประเมนิดงัน้ี 

5.1   คาํถามกวา้งๆ ทีก่าํหนดขึน้ในการประเมนิมดีงัน้ี  (ตวัอยา่ง) 

1) เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการกบัหลกัการและเหตุผล 

ความตอ้งการตลอดจนนโยบายมคีวามสอดคลอ้งกนัหรอืไมอ่ยา่งไร 

2) ปจัจัยเบื้องต้นมีความเหมาะสม  และมีปริมาณเพียงพอหรือไม่

อยา่งไร 

3) การจดักจิกรรมใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรมมปีญัหา อุปสรรค และขอ้ดี

อะไรบา้ง 

4) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูห้ลงัเสรจ็สิน้การอบรมและเปลีย่นแปลงไป

จากเดมิในลกัษณะเพิม่ขึน้หรอืลดลง 

5) ผูเ้ขา้รบัการอบรมผลติสือ่ไดห้ลงัจากการอบรมเสรจ็ภายในเวลา 1 ปี     

มจีาํนวนกีค่น 

5.2  วธิกีารเกบ็ขอ้มลู  จากคาํถามขอ้ 5.1  มวีธิกีารเกบ็ขอ้มลูดงัน้ี  (ตวัอยา่ง) 

1) คาํถามขอ้ 1 ใชแ้บบสอบถามแบบ Rating scale 5 ชอ่ง ถามความ   

สอดคลอ้งโดยใหต้อบวา่  มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยทีส่ดุ  

2) คาํถามขอ้ 2 ใชแ้บบสมัภาษณ์มโีครงรา่งหรอืขอ้คาํถาม พรอ้มขอด ู  

หลกัฐานทางดา้นการเงนิ  คาํสัง่  หน้าอนุมตัต่ิางๆ 

3) คาํถามขอ้ 3 ใชแ้บบสอบถามแบบ Rating scale 5 ชอ่ง ถามความ     

คดิเห็นเกี่ยวกบัปญัหาอุปสรรคโดยให้ตอบว่า มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย

ทีส่ดุ สว่นคาํถามเกีย่วกบักจิกรรมทีจ่ดัมขีอ้ดอีะไรบา้ง  เป็นคาํถามปลายเปิด 

4) คาํถามขอ้ 4 ใชแ้บบทดสอบเลอืกตอบจาํนวน 20 ขอ้ 4 ตวัเลอืก    

วดัความรู ้เกีย่วกบัการผลติสือ่ มกีารทดสอบก่อน และหลงัการอบรม 

5) คาํถามขอ้ 5  ใชแ้บบตรวจสอบรายการสือ่ทีค่รผูลติขึน้  

 5.3  กาํหนดการจดัเกบ็ขอ้มลู  (ตวัอยา่ง)  

      ขอ้มลูทีใ่ชแ้บบสอบถาม ความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม ความเพยีงพอ 

ปญัหาอุปสรรค ข้อด ีและสอบวดัความรู้เกี่ยวกบัการผลิตสื่อ จะจดัเก็บในช่วงที่มกีาร
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อบรม ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนครูที่ผลิตสื่อสําเร็จจะจัดเก็บเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

…………………. 

6.  วิธีวิเคราะหข้์อมลู เป็นการกาํหนดสถติทิีจ่ะใชซ้ึง่จะตอ้งใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะ 

ขอ้มลูและสอดคลอ้งกบัรปูแบบการประเมนิในขอ้ 4 (ตวัอยา่ง) 

6.1 หาค่า X  และ S.D. ของความสอดคลอ้งระหวา่งเป้าหมาย วตัถุประสงค ์

หลกัการและเหตุผล  นโยบาย  และความตอ้งการของคร ู

6.2 รอ้ยละของขอ้มลูดา้นปจัจยั 

6.3 หาคา่ X   และ  S.D.  ของปญัหา อุปสรรค 

6.4 รอ้ยละของขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ดขีองกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในโครงการ 

6.5 ใชส้ถติเิปรยีบเทยีบ t – test ระหวา่งความรูเ้กีย่วกบัการผลติสือ่ก่อนการ

อบรมกบัหลงัการอบรม 

6.6 รอ้ยละของจาํนวนครทูีผ่ลติสือ่ได ้

7.  การตดัสินคณุภาพของผลการประเมิน การกาํหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิ 

คุณภาพของผลการประเมนิจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการประเมนิในขอ้ 4 (ตวัอยา่ง) 

     เกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิคุณภาพของผลการประเมนิ ผูป้ระเมนิไดก้าํหนดขึน้ 

ดงัน้ี 

 7.1 ค่าเฉล่ีย ( X ) ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม Rating scale 5 ชอ่ง เกณฑใ์นการ    

ตดัสนิคุณภาพคอื 

   4.50 – 5.00 มากทีส่ดุ 

     3.50 – 4.49 มาก 

   2.50 – 3.49 ปานกลาง 

   1.50 – 2.49 น้อย 

   1.00 – 1.49 น้อยทีส่ดุ 

 7.2  ค่าร้อยละ เกณฑใ์นการประเมนิดา้นปจัจยัใชค้่ารอ้ยละ 80 ในการตดัสนิ 

คุณภาพวา่มคีวามเหมาะสม และเกณฑใ์นการประเมนิดา้นผลผลติใชค้่ารอ้ยละ 60 ของครู

ทีผ่ลติสือ่ ในการตดัสนิคุณภาพวา่อยูใ่นระดบัความพอใจ 

 7.3  สถิติ t – test  โดยทีผ่ลการเปรยีบเทยีบจะตอ้งพบวา่คะแนนหลงัอบรม

จะตอ้งสงูกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 
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 8.  วิธีรายงานผลการประเมิน ในการเขยีนเอกสารรายงานการประเมนิโครงการ

จะมหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่าํคญัดงัน้ี 

8.1  ความเป็นมาของการประเมนิโครงการ  หรอืหลกัการและเหตุผล 

8.2  วตัถุประสงคข์องการประเมนิโครงการ ซึง่จะมทีัง้วตัถุประสงคท์ัว่ไปและ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

8.3  ขอ้จาํกดัในการประเมนิโครงการ  (ถา้ม)ี 

8.4  การบรรยายโครงการทีป่ระเมนิ 

8.5  รปูแบบการประเมนิ 

8.6  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย 

 -  คาํถามต่างๆ ทีก่าํหนดขึน้ในการประเมนิ 

 -  วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 

 -  กาํหนดการจดัเกบ็ขอ้มลู 

8.7  วธิวีเิคราะหข์อ้มลู 

8.8  การตดัสนิคุณภาพของผลการประเมนิ 

8.9  ผลการประเมนิ 

8.10 สรปุอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

9.  ข้อจาํกดัของการประเมิน (ถา้ม)ี เป็นการบอกวา่ผูป้ระเมนิมขีอ้จาํกดัในเรือ่ง

อะไรบา้งทีผู่ป้ระเมนิไม่สามารถจะควบคุมหรอืจดัการเองได ้เชน่ ขอ้มลูทีไ่มไ่ดจ้ดัเกบ็เอง 

ตอ้งใชข้อ้มลูเก่าทีม่อียู่แลว้จงึไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพของขอ้มลูได ้หรอืมเีวลาน้อย

จงึไมส่ามารถประเมนิสว่นอื่นๆ ไดค้รบถว้น หรอืผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการประเมนิดา้นน้ีดา้น

เดยีว  เป็นตน้ 

 10.  งบประมาณสาํหรบัการประเมินโครงการ บรรยายค่าใชจ้่ายโดยแยก

ออกเป็นงวดๆ  ดงัน้ี 

10.1 หมวดค่าตอบแทน เป็นค่าทีป่รกึษาโครงการ ค่าวทิยากร จํานวนกีค่นๆ 

ละเทา่ไรจา่ยรวมเป็นเงนิเทา่ไร 

10.2 หมวดค่าใช้สอย จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั และค่าพาหนะ จํานวน   

กีค่น กีว่นั  รวมเป็นเงนิเทา่ไร 
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10.3 หมวดคา่วสัดุ  จา่ยเป็นคา่อุปกรณ์  กระดาษ  หมกึ  รวมเป็นเงนิเทา่ไร 

11.  กาํหนดการประเมินโครงการ  โดยจดัทาํเป็นตารางแสดงกจิกรรมทีท่าํ และ

ระยะเวลาการประเมนิโครงการดงัน้ี  (ตวัอยา่ง) 

 ระยะเวลาการประเมินโครงการ 

กิจกรรม พ.ศ. ………. พ.ศ. ……… 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. แต่งตัง้กรรมการประเมนิ 

2. ศกึษาโครงการผลติสือ่

สง่เสรมิคุณธรรม – 

จรยิธรรมนกัเรยีน 

3. เขยีนเคา้โครงการ

ประเมนิโครงการ 

4. สรา้งเครือ่งมอืสาํหรบั

เกบ็ขอ้มลูพรอ้มทดลอง

หาคุณภาพเครื่องมอื 

5. เกบ็รวบรวมขอ้มลู

สาํหรบัประเมนิ   

โครงการ 

6. วเิคราะหข์อ้มลู 

7. เขยีนรายงานการ

ประเมนิโครงการและ

นําเสนอผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ ประกอบด้วยใครบ้าง ระบุชื่อ หวัหน้าคณะประเมนิ   

โครงการ  กรรมการ  และเลขานุการ  และอาจจะกําหนดบทบาทหรอืหน้าทีข่องแต่ละคน

ดว้ยกไ็ด ้ 

           

           

            

กิจกรรม 5.1 

 จงเขยีนเค้าโครงการประเมนิโครงการใดโครงการหน่ึงในโรงเรยีนของท่าน  

ตามหวัขอ้และตวัอยา่งในเน้ือหา 5.1 
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   เน้ือหา  5.2          การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
            

 เมื่อทําการประเมนิโครงการตามเคา้โครงทีเ่ขยีนไวแ้ลว้ ผูป้ระเมนิจะตอ้งเขยีน

รายงานเสนอให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการได้นําผลไปตดัสนิใจตามความรบัผดิชอบของ   

แต่ละคน  การเขยีนรายงานการประเมินนิยมเขยีนตามรูปแบบของรายงานการวิจยั 

เพราะการประเมนิโครงการเป็นการวจิยัประเภทหน่ึง ดงันัน้ในการรายงานจะประกอบดว้ย 

2 สว่นคอื ส่วนหน้าและสว่นเน้ือหา ซึง่ในส่วนน้ีจะมเีน้ือหา 5 บท คอื บทที ่1 บทนํา      

บทที ่2 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิโครงการ บทที ่3 วธิกีารประเมนิโครงการ     

บทที ่4 ผลการประเมนิโครงการ และบทที ่5 สรุปผลการประเมนิ อภปิรายผลและ

ขอ้เสนอแนะ รายละเอยีดมดีงัน้ี 

 1.  ส่วนหน้า  ประกอบดว้ย 

1.1 ปกนอก  มชีือ่เรือ่ง  ผูเ้ขยีน  และทีท่าํงาน 

1.2 ปกใน  มชีือ่เรือ่ง  ผูเ้ขยีน  และทีท่าํงาน 

1.3 บทคดัยอ่  อาจมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

1.4 กติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี เป็นการกลา่วคาํขอบคุณบุคคลหรอืหน่วยงาน

ต่างๆ ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในการประเมนิโครงการจนประสบความสาํเรจ็ 

1.5 สารบญั  มชีือ่บทและหวัขอ้ในบท 

1.6 สารบญัตาราง (ถา้ม)ี 

1.7 สารบญัภาพ (ถา้ม)ี  

 2.  ส่วนเน้ือหา  ประกอบดว้ย 5 บท คอื 

 บทที ่1     บทนํา 

 บทที ่2     เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิโครงการ 

 บทที ่3     วธิกีารประเมนิโครงการ 

 บทที ่4     ผลการประเมนิโครงการ 

 บทที ่5     สรปุผลการประเมนิ อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 3.  ส่วนท้าย  ประกอบดว้ย 

 1.  ภาคผนวก 
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 2.  บรรณานุกรม 

 3.  ประวตัผิูป้ระเมนิ 

    ในเน้ือหา 5.2  จะเสนอรายละเอยีดเฉพาะสว่นเน้ือหาซึง่ม ี5 บท  ดงัน้ี  

บทท่ี 1  บทนํา  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

- ความเป็นมาของการประเมนิโครงการ หรอืใชค้าํวา่ หลกัการและเหตุผล 

หวัขอ้น้ีการเขยีนเหมอืนกบัทีเ่ขยีนไวใ้นเคา้โครงการประเมนิ ดงันัน้จงึเอามาใชไ้ดเ้ลยไม่

ตอ้งเขยีนใหม่ แต่ถ้าเขยีนไวไ้ม่ค่อยละเอยีดเราสามารถเขยีนบรรยายเพิม่เตมิอกีไดโ้ดย

เฉพาะตวัโครงการ  ทีจ่ะประเมนิ ถา้โครงการมหีลายหน้าเราอาจจะสรุป สว่นรายละเอยีด

ของโครงการนําไปไวใ้น  ภาคผนวก 

- วตัถุประสงคข์องการประเมนิโครงการ หวัขอ้น้ีเหมอืนกบัในเคา้โครงการ

ประเมนิโครงการ ในรายงานจะเขยีนทัง้วตัถุประสงค์ทัว่ไปกบัวตัถุประสงค์เฉพาะกไ็ด้ผู้

ประเมนิบางคนจะเขยีนเฉพาะวตัถุประสงคเ์ฉพาะอย่างเดยีว สว่นวตัถุประสงคท์ัว่ไปจะใส่

ไวใ้นตอนทา้ยของหวัขอ้ ความเป็นมาของการประเมนิโครงการ ดงัตวัอย่างทีเ่ขยีนไวใ้น

หวัขอ้ความเป็นมาของการประเมนิโครงการ เน้ือหา 5.1  การเขยีนเคา้โครงการประเมนิ

โครงการ 

- ขอบเขตของการประเมนิ เขยีนบอกว่าประเมนิโครงการอะไร ประเมนิ

อะไรบา้ง และผูถู้กประเมนิเป็นใครบา้ง 

- ขอ้จํากดัในการประเมนิ (ถ้าม)ี เป็นการบอกว่าผูป้ระเมนิมขีอ้จํากดั

อะไรบา้ง ในการประเมนิครัง้น้ี เชน่ใชข้อ้มลูทีม่อียู่แลว้จงึไมส่ามารถควบคุมการจดัเกบ็ให้

มคีุณภาพได ้ถา้ ในเคา้โครงไดเ้ขยีนหวัขอ้น้ีไวใ้นรายงานกต็อ้งมเีหมอืนกนั 

- คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะทีใ่ชใ้นการประเมนิ คําศพัทท์ีจ่ะนํามานิยามหรอืให้

ความหมายเอามาจากวตัถุประสงคข์องการประเมนิโครงการ หรอืวตัถุประสงคเ์ฉพาะของ

การประเมนิโครงการ การนิยามตอ้งนิยามเชงิปฏบิตักิาร เชน่ ความพรอ้ม หมายถงึ การมี

พอหรอื ไม่พอ ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการโครงการ ความสอดคล้องหมายถึง

วตัถุประสงคข์องโครงการ  เขยีนไดต้รงกบัสภาพปญัหา  นโยบายในหวัขอ้หลกัการและ

เหตุผลของโครงการ 
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- ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการประเมนิโครงการ การเขยีนหวัขอ้น้ีเพือ่ตอบ

คาํถามทีว่า่ “ผลจากการประเมนิโครงการน้ีจะนําไปใชอ้ะไรไดบ้า้ง” เชน่ ตดัสนิใจในการ

ปรบัปรงุกจิกรรมของโครงการ  หรอืตดัสนิใจวา่จะมต่ีอหรอืยกเลกิโครงการ  เป็นตน้ 

 บทท่ี 2  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิโครงการ 

 แนวการเขยีนบทน้ีตอนแรกควรจะเป็นการเสนอความคดิ ทฤษฎีหรอืรูปแบบใน

การประเมนิโครงการของคนอื่นๆ และทา้ยๆ ของตอนควรมกีารสรุปโดยผูป้ระเมนิ และใน

การประเมนิโครงการน้ีจะใชร้ปูแบบการประเมนิอย่างไร ตอนต่อมาจะเป็นเอกสารเกีย่วกบั

รายงานการประเมนิโครงการหรอืงานวจิยัเชงิประเมนิของคนอื่นๆ และตอนท้ายก็ควร

สรุปผลรายงานการประเมนิดว้ยว่าส่วนใหญ่ประเมนิโดยใชรู้ปแบบการประเมนิอะไร ผล

การประเมนิสว่นใหญ่เป็นอยา่งไร  สรปุแลว้ในบทน้ีอาจจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

- แนวคดิทฤษฎใีนการประเมนิโครงการ 

- รปูแบบในการประเมนิโครงการ 

- รายงานการประเมนิโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บทท่ี 3  วธิกีารประเมนิโครงการ  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี  (ก่อนทีจ่ะเขยีน

หวัขอ้แรกควรกลา่วนําวา่  การประเมนิโครงการน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่อะไรบา้ง) 

- ประชากรในการประเมนิ เขยีนบรรยายบอกว่ามใีครบ้างที่จะประเมนิ

หรอืเกบ็ขอ้มลู มจีาํนวนเทา่ไร จะประเมนิทัง้หมดหรอืประเมนิจากกลุ่มตวัอย่าง ถา้ใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งกต็อ้งบรรยายวา่ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบใด 

- กลุ่มตวัอย่างในการประเมนิ (ถ้าม)ี บรรยายขัน้ตอนในการสุ่ม โดย

ขัน้ตอนแรกบอกว่ากําหนดขนาดตัวอย่างแบบใดหรือใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของประชากร 

ขัน้ตอนต่อมาบอกวธิกีารสุ่มว่าสุ่มแบบใด เช่น จบัฉลาก สุ่มแบบแบ่งชัน้ หรอืสุ่มแบบ

หลายขัน้ตอน (รายละเอยีดหาอ่านได้ในหนังสอืการวจิยัทางการศกึษาหรอืการวจิยัทาง

สงัคมศาสตร)์ 

- รปูแบบการประเมนิ ใชร้ปูแบบการประเมนิของใคร หรอืไมไ่ดใ้ชร้ปูแบบ

การประเมนิของใคร ผูป้ระเมนิกําหนดรูปแบบการประเมนิเองโดยการขอคําปรกึษาจาก

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืยดึตามวตัถุประสงคข์องโครงการเป็นหลกั ถา้ใชร้ปูแบบ CIPP การ
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เขยีนบรรยายหวัขอ้น้ีเขยีนแบบทีเ่ขยีนเป็นตวัอย่างในเคา้โครงการประเมนิโครงการได้

เลย 

- เครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิโครงการ มเีครื่องมอือะไรบ้างที่ใช้ในการ

เกบ็ ขอ้มลู ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัรปูแบบการประเมนิถา้ไม่ไดส้รา้งเองใชเ้ครื่องมอืของใคร

ตอ้งเขยีน  อา้งองิมาดว้ย  กรณีสรา้งเองตอ้งบรรยายขัน้ตอนการสรา้งอย่างละเอยีดของ

เครือ่งมอืแต่ละชนิด 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลแต่ละอย่างที่กําหนดไว้ในรูปแบบการ

ประเมนิเกบ็อย่างไร หรอืเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิโครงการใชเ้กบ็ขอ้มูลอย่างไร เกบ็

ในชว่งเวลาใด ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัทีเ่ขยีนไวใ้นเคา้โครงการประเมนิโครงการ 

- วธิวีเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลแต่ละอย่างใชส้ถติอิะไร บรรยายใหส้อดคลอ้ง

กบัทีเ่ขยีนไวใ้นเคา้โครงการประเมนิโครงการ 

- การตดัสนิคุณภาพของการประเมนิ เป็นการบอกเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิ

ขอ้มลูต่างๆ  ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัรปูแบบการประเมนิทีก่ําหนดไว ้ และเกณฑท์ีก่ําหนด

ก็ต้องตรงกบัที่กําหนดไว้ในเค้าโครงการประเมนิโครงการหวัขอ้น้ีบรรยายเหมอืนกบัที่

เขยีนไวใ้นเคา้โครงไดเ้ลย 

 บทท่ี 4 ผลการประเมนิโครงการ  การเสนอผลการประเมนิควรเสนอเรยีงตาม

วตัถุประสงคข์องการประเมนิ หรอืเป็นตอน ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการประเมนิ ถา้ขอ้มลู

ของตอนใดเป็นปรมิาณจะเสนอเป็นตารางดงัทีก่ล่าวมาแลว้ในเน้ือหาขอ้ 4.3 การเสนอผล

วเิคราะหข์อ้มลู 

 บทท่ี 5  สรปุผลการประเมนิ อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 การเขยีนบทที ่5 ก่อนทีจ่ะถงึหวัขอ้สรุปผลการประเมนิ ควรจะกล่าวถงึวตัถุประสงค ์

ของการประเมนิโครงการและสรปุวธิกีารประเมนิก่อน แลว้จงึเริม่หวัขอ้สรปุผลการประเมนิ 

- สรุปผลการประเมนิ จะสรุปเป็นขอ้ ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการประเมนิ

โครงการ หรอืสรุปผลตามคําถามกวา้ง ๆ ทีก่ําหนดขึน้ในการประเมนิทีก่ําหนดไวใ้นเคา้

โครงการประเมนิ 
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- อภปิรายผล เป็นการใหเ้หตุผลเพื่อสนับสนุนว่าทําไมผลการประเมนิจงึ

เป็นอย่างน้ี ทําไมโครงการจงึประสบความสาํเรจ็ หรอืไม่ประสบความสาํเรจ็ ซึง่เหตุผลที่

จะนํามาอธบิายตรงน้ีเอามาจากบทที่ 2 เกี่ยวกบัแนวความคดิ ทฤษฎี รายงานการ

ประเมนิโครงการของคนอื่น ๆ ที่ประเมนิโครงการลกัษณะเดยีวกนั  และเหตุผลของผู้

ประเมนิเอง 

- ขอ้เสนอแนะ อาจจะแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ย่อยคอื ขอ้เสนอแนะในการ

นําผลการประเมนิไปใช ้และขอ้เสนอแนะในการประเมนิโครงการ การเขยีนขอ้เสนอแนะ

ในการนํา  ผลการประเมนิไปใช ้ใหผู้ป้ระเมนิตัง้คาํถามวา่ ถา้ใครจะนําผลการประเมนิครัง้

น้ีไปใชค้วรจะต้องทําอย่างไรบ้าง หรอืสามารถนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในด้าน

ใดบา้ง เชน่ จากการประเมนิ-ผลโครงการน้ีพบปญัหาในการจดักจิกรรม ดงันัน้ควรจะปรบั

หรอืแกไ้ขกจิกรรมของโครงการใหม ่โดยเพิม่ระยะเวลาในการฝึกปฏบิตัใิหม้ากขึน้กวา่เดมิ 

มวีทิยากรกลุ่มที่จะช่วยให้คําปรกึษา เป็นต้น ส่วนขอ้เสนอแนะในการประเมนิโครงการ

เป็นการเสนอแนะว่าถ้าจะประเมนิโครงการแบบน้ีควรจะทําอย่างไร หรอืควรจะเพิม่เตมิ

สว่นใด เชน่ ควรจะประเมนิโครงการโดยใชร้ปูแบบ CIPP หรอืควรประเมนิในแงข่องการ

ตดิตามผลหรอืควรมกีารประเมนิทีเ่กดิขึน้ขา้งเคยีงดว้ย หรอืควรมกีารประเมนิกระทบของ

โครงการด้วย เป็นต้น การเขียนข้อเสนอแนะ ทัง้ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้และ

ขอ้เสนอแนะในการประเมนิควรเขยีนเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน 

 ในภาคผนวกจะเป็นตวัอย่างการประเมนิโครงการ 3 เรือ่ง เรือ่งแรกใชร้ปูแบบการ

ประเมนิ CIPP ซึง่เป็นวทิยานิพนธข์อง นายธนานุสรณ์ สารณะ ซึง่ผูเ้ขยีนเป็นอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธ์เรื่องน้ี ชื่อวทิยานิพนธ์ว่า “การประเมนิโครงการขยายโอกาสทาง

การศกึษาของ   สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตใินจงัหวดัจนัทบุร”ี 

เป็นการประเมนิโรงเรยีนทัง้จงัหวดั แต่เราสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิโครงการ

ในโรงเรยีนได้ และจะขอแก้ไขชื่อเรื่องเป็น “การประเมนิโครงการขยายโอกาสทาง

การศกึษาในโรงเรยีน……….…..” เรื่องที่สองเป็นการประเมนิโดยไม่ยดึรูปแบบการ

ประเมนิของใคร แต่ยดึวตัถุประสงคข์องโครงการเป็นหลกัชื่อว่า “การประเมนิโครงการ

นิเทศภายในโรงเรยีนของโรงเรยีนบา้นชอนเหลก็ไฟ” เป็นของ   นายจดั แกว้เกดิ อาจารย์

ใหญ่ของโรงเรยีนน้ี เรือ่งทีส่ามเป็นการประเมนิโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีนโรงเรยีน

............... ของนายธรรมนูญ  มงคลยง ซึง่ผูเ้ขยีนเป็นทีป่รกึษา ทัง้สามเรือ่ง บางหวัขอ้
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ผูเ้ขยีนจะตดัออกบา้งเพื่อไม่ใหย้ดืยาวเกนิไป และบางหวัขอ้จะเตมิลงไปบา้งเพื่อความ

สมบูรณ์ของเน้ือหา และจะเปลี่ยนสรรพนามในฉบับจากผู้วิจ ัยเป็นผู้ประเมิน การ

เปลีย่นแปลงกเ็พื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในเล่มน้ี ซึง่กไ็ม่ไดท้ําใหส้าระสาํคญัของเน้ือหา

เสยีหาย รายละเอยีดของตวัอยา่งการประเมนิโครงการอยูใ่นภาคผนวก 

           

           

           

           

      

 

กิจกรรม 5.2 

 จงนําโครงการใดโครงการหน่ึงในโรงเรยีนของท่านทีท่าํเสรจ็แลว้และมขีอ้มลูที ่  

จะนํามาประเมนิได้ แล้วเขยีนรายงานการประเมนิโครงการตามแนวทางตวัอย่างใน     

ภาคผนวกจะใชร้ปูแบบการประเมนิ  CIPP หรอืไมใ่ชร้ปูแบบกไ็ด ้
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