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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานฉบับนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อประเมนิผลการดำเนนิงานจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา 

เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง 

และจัดทำข้อสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการจัดงาน                 

ในครั้งต่อไป เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมประชุมสัมมนา เรื ่อง บทบาทคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานในการพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดระนอง ใช้ระยะเวลาการประเมิน 1 วัน คือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

แบบประเมินมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง 

บทบาทคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง ตอนที่ 2 

ความคดิเห็นอื่น ๆ เป็นคำถามปลายเปิด การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์สถติิพื้นฐาน ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นคำถาม

ปลายเปดิใช้การวเิคราะห์เนื้อหา ผลการประเมนิ พบว่า 

1.  ผลการประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง 

บทบาทคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง 

 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง มผีลการประเมนิความพึงพอใจ

ในภาพรวมระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจระดับมากสูงสุด และเมื ่อพิจารณา                

เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับ ระดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย 

ดังนี ้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนา เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ                 

ความพึงพอใจในด้านคณะทำงานในการจัดประชุมสัมมนา ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม                  

ในการจัดประชุมสัมมนา และดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการจัดประชุมสัมมนา 

2.  ความคิดเห็นอืน่ ๆ มดีังนี้ 

2.1  ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีน ท่านม ี               

ความพึงพอใจในอะไรมากที่สุดในการบรหิารจัดการร่วมกับโรงเรยีน ในปกีารศึกษา 

2562 ท่ีผ่านมา 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของนักเรยีนเป็นไปในทางที่ดขีึ้น  
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 -  โรงเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ดขีึ้น แต่อยากใหพ้ัฒนาเด็กในดา้นอื่น ๆ ดว้ย เด็กหลายคน               

ที่เรยีนไม่เก่ง อาจมคีวามสามารถในดา้นอืน่ ๆ ควรส่งเสรมิเด็กใหค้รบทุกดา้น 

-  พงึพอใจการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรยีน ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา 

ตลอดจนการดูแลอาคารสถานที่ มกีารใหเ้กยีรตเิอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มคีวามเป็นมติรใหก้ับ

ทุกคน 

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นศูนย์การเรยีรูป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นสถานศกึษาปลอดภัย 

-  พงึพอใจที่ผู้อำนวยการโรงเรยีนใหค้วามสำคัญกับคณะกรรมการสถานศกึษา                  

ขัน้พื้นฐาน มกีารประสานงาน ปรกึษาหารอื และทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

-  พงึพอใจในรางวัลทางวิชาการต่าง ๆ ที่โรงเรยีนไดรั้บจากการแข่งขันและการ

ประกวดโครงการต่าง ๆ 

-  พงึพอใจในการทำงานเป็นทมีของคณะครูในโรงเรยีน 

-  พงึพอใจในการจัดสถานที่ของโรงเรยีน ที่มคีวามสะอาด เรยีบรอ้ยและปลอดภัย 

-  โรงเรยีนมคีวามตดิตามนักเรยีนเป็นรายบุคคล ใหค้วามสนใจนักเรนีทุกคน                    

เป็นอย่างดี 

-  นักเรยีนในโรงเรยีนสามารถอ่านออกเขยีนได้ 

-  นักเรยีนมรีะเบยีบวนัิย 

-  มกีารรวมตัวศษิย์เก่าของโรงเรยีนในการจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อรับบรจิาคเงนิมาพัฒนา

ปรับปรุงโรงเรยีน 

-  โรงเรยีนใหค้วามสำคัญกับผู้ปกครอง เชิญใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรยีน 

2.2  ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีน ท่านมี

เป้าหมายที่จะทำอะไรให้กับโรงเรยีนในปกีารศึกษา 2563 

 -  ตอ้งการใหโ้รงเรยีนมีผู้บรหิารสถานศกึษา มคีรูครบทุกช้ันหรอืครบทุกวชิาที่มอียู่ใน

หลักสูตร 

 -  สร้างตัวช้ีวัดหรอืแบบประเมนิความสุข เพื่อประเมนิว่านักเรยีนมคีวามสุขหรอืชอบ

ในดา้นใดบา้ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการส่งเสรมินักรเยนไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเพิ่มทักษะชีวติใหก้ับ

นักเรยีน 

 -  อยากใหโ้รงเรยีนมกีารพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพรอ้มกัน ทัง้ดา้นวิชาการและบุคลากร 

เพื่อส่งเสรมิใหก้ารดูแลนักเรยีนเกดิการพัฒนาการที่ดยีิ่งขึ้น ตลอดจนการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนได้
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มสี่วนร่วมในการแข่งขันวชิาการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครอง/ชุมชน มองเห็นศักยภาพ ความสำเร็จ

เชิงประจักษ์ของโรงเรยีน เกิดความเช่ือม่ันศรัทธาในโรงเรยีน และทำใหนั้กเรยีนอยากมา

โรงเรยีนเพิ่มขึ้น 

 -  อยากเห็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรยีนใหม้คีุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 -  ปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนาโรงเรยีนใหม้นัีกเรยีนเพิ่มมากขึ้น 

 -  ตอ้งการใหโ้รงเรยีนมกีารปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เช่น โรงยมิเนเซยีม บ้านพัก

ครู และสนามเดก็เล่น 

 -  ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์ของโรงเรยีน 

 -  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน 

 -  จัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงนิไปก่อสรา้งรัว้โรงเรยีนที่ทรุดโทรม 

 -  การควบคุมโรคตดิต่อไม่ใหเ้กดิขึ้นในโรงเรยีน 

 -  สรรหาครูอัตราจ้างเข้ามาสอนในโรงเรยีนเพิ่มเตมิ 

 -  ควรมกีารจัดประชุมสัมมนาทุกปี 

 -  เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ตลอดจนทบทวนบทบาท

หนา้ที่ของกรรมการสถานศกึษาไดอ้ย่างดยีิ่ง 

 -  แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับฟัง มีประโยชน์อย่างมาก คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ประชุม

อย่างนี้อกีในโอกาสต่อไป 

 -  ควรมกีารจัดเยี่ยมชมโรงเรยีนอื่น ๆ ที่ดำเนนิงานไดป้ระสบผลสำเร็จ 

 -  ควรเปดิโอกาสใหผู้้เขา้ประชุมไดซ้ักถามปัญหาขอ้สงสัยบา้ง 

 2.3  ข้อเสนอแนะ 

 -  ควรมกีารจัดประชุมสัมมนาทุกปี 

 -  เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ตลอดจนทบทวนบทบาท

หนา้ที่ของกรรมการสถานศกึษาไดอ้ย่างดยีิ่ง 

 -  แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับฟัง มีประโยชน์อย่างมาก คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ประชุม

อย่างนี้อกีในโอกาสต่อไป 

 -  ควรมกีารจัดเยี่ยมชมโรงเรยีนอื่น ๆ ที่ดำเนนิงานไดป้ระสบผลสำเร็จ 

 -  ควรเปดิโอกาสใหผู้้เขา้ประชุมไดซ้ักถามปัญหาขอ้สงสัยบา้ง 
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3.  ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงานคร้ังต่อไป 

 3.1  ควรมีจัดประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               

ทุก ๆ 4 ป ีที่กรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแต่งตัง้บุคคลใหม่

มาดำรงตำแหน่ง จะไดเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตนเองไดอ้ย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 3.2  ควรจัดศึกษาดูงานให้กับกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยนำไปดูงาน                         

ณ โรงเรียนที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับผู้บริหาร

สถานศกึษาและคณะครูบรหิารสถานศกึษาจนประสบความสำเร็จ 
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คำนำ 

 รายงานการประเมินกิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื ่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงาน

การประเมินงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนาระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ประจำปงีบประมาณ 2563 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ

ดำเน ินการจ ัดการประช ุมส ัมมนาฯ ท ุกท ่าน และคณะว ิทยากร ตลอดจนท ุกฝ่าย                           

ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งที่ร่วมมือร่วมใจ จนการจัดงานครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ             

ทุกประการ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมหนึ่งที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถานศกึษาในการพัฒนาการศกึษาของนักเรยีนในจังหวัดระนองต่อไป 

       กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาระนอง 

สงิหาคม 2563 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

บทสรุปผู้บรหิาร ก 

คำนำ ฉ 

สารบัญ ช 

บทท่ี 1  บทนำ 1 

             ความสำคัญและความเป็นมา 1 

             วัตถุประสงค์ 2 

             ขอบเขตของการประเมนิและรายงานผล 2 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความสำคัญและความเป็นมา 

 บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560                 

มาตรา 54 บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี                 

ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้

ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี   

การร่วมมือกันจากทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา

จำเป็นต้องใช้การใส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอน และสามารถแก้ปัญหา

ความซ้ำซ้อน ซึ่งแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เริ่มจากการประกาศใช้

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พงศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายหลัก                  

ในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบฉบับแรกของประเทศไทยโดยมีเจตนารมณ์ให้การจัดการศกึษา

ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้                   

มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้               

อย่างมีความสุข โดยกำหนดหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา                  

ตามมาตรา 9 ให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ โดยกระจาย

อำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม                    

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                 

และมาตรา 39 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร

ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันให้ยุบเลิกและโอนอำนาจหน้าที่ให้

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                 

ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 

เมษายน พ.ศ.2560) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐานโดยตรง 

 หลักการสำคัญของการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษานั้น 

เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับปฏบิัตมิีอำนาจในการตัดสนิใจทางการบรหิารและการจัด
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การศึกษาด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา                

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                       

เพื่อทำหนา้ที่กำกับและส่งเสรมิ สนับสนุนกจิการของสถานศกึษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงจัดทำโครงการส่งเสริมโอกาส

ทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                    

ซึ่งการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดระนอง เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีภารกิจ

ร่วมกันในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าเรียน และได้รับการดูแลด้านทักษะชีวิต เรียนจบการศึกษา                

ขัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพทุกคน 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด

การศกึษาขัน้พื้นฐาน และเขา้มามสีว่นร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ขอบเขตการประเมนิและรายงานผล 

 1.  เน้ือหา 

  ความพึงพอใจต่อการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง 

 2.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมนิ 

  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 3.  ระยะเวลาในการประเมนิ 

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชัน 

อำเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง   

 

 

 

 



รายงานการประเมินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง | 3 

 

  
 

 
  

 

นยิามศัพท์เฉพาะ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความประทับใจต่อการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาท                     

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง 

 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน

หรอืครูที่ไดรั้บมอบหมายเขา้ร่วมประชุมในนามของโรงเรยีนต่าง ๆ             

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง ประธานกรรมการสถานศึกษา                

ขั้นพื้นฐานหรือรองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกรรมการสถานศึกษา                    

ขัน้พื้นฐานที่ไดรั้บมอบหมายเขา้ร่วมประชุมในนามคณะกรรมการของโรงเรยีนต่าง ๆ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนมีความรู้

ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนมากขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง ครัง้นี้ ผู้ประเมนิศกึษาเอกสารและงานวจัิยต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการประเมนิโครงการ 

  1.1  ความหมายของการประเมนิโครงการ 

  1.2  ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 

  1.3  หลักการและวิธกีารประเมนิโครงการ 

  1.4  ประเภทของการประเมนิโครงการ 

  1.5  กรอบแนวคดิในการประเมนิ 

 2.  กิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง 

 3.  งานวจัิยที่เกี่ยวขอ้ง 

แนวคดิทฤษฎเีก่ียวกับการประเมนิโครงการ 

 ความหมายของการประเมนิโครงการ 

 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544:7) ให้ความหมายว่า การประเมินโครงการเป็นการ

ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

หรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 

ว่าตอ้งกระทำทัง้ก่อนเริ่มโครงการ ดำเนนิโครงการ และหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแลว้ 

 สมคิด  พรมจุ้ย (2546:29) กล่าวว่า การประเมินเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า                   

ของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามี

มากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของโครงการหรือแผนงาน 

กล่าวคือ แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไปแล้วไดผ้ลตามวัตถุประสงค์หรอืไม่เพียงใด สามารถ

ทำได้ ทั้ งก ารประเมิ นก่ อน เริ่ ม โค รงการ ก ารประเมิ นขณ ะที่ ก ำลั งด ำเนิ นก ารอยู่                            

และการประเมนิผลแผนงาน/โครงการ หลังจากดำเนนิงานสิ้นสุดไปแลว้ 
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พิสณุ  ฟองศรี (2549:68) กล่าวว่า การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการตัดสิน

คุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนำสารสนเทศจากการวัดมา

เปรยีบเทียบกบัเกณฑ์ที่กำหนดไว ้เพื่อตัดสินใจจัดทำโครงการ ทดลองหรือนำร่อง ปรับเปลี่ยน 

ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรอืยกเลกิโครงการนั่นเอง 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552:5) กล่าวว่า การประเมิน

โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนิน

โครงการ โดยเริ่มตัง้แต่ก่อนเริ่มดำเนนิการ จนสิ้นสุดการดำเนนิการ เพื่อให้ไดข้้อมูลสารสนเทศ

ในการตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดำเนินงานต่อไปหรือจะยุติโครงการ 

รวมทัง้ใหข้อ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอและในการพัฒนา 

 Stufflebeam and Shinkfield (1990:159) ให้ความหมายว่า การประเมินโครงการเป็น

กระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การได้มาซึ่งข้อมูล ตลอดจนการเตรียมข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนิน

โครงการ 

 Fitzpatrick, Sanders and Worthen (2004:5) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ

ว่า เปน็วธิีการสบืหาขอ้มูลและพิจารณาตัดสนิเกี่ยวกับโครงการ 3 ประเด็น คือ (1) การกำหนด

มาตรฐานเพื่อใช้ตดัสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด (2) การรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ และ (3) การเปรียบเทียบข้อมูลสานสนเทศที่ได้กับ

มาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อตัดสินคุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์ ประสิทธิผล หรือความสำคัญ

ของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อเสนอแนะที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือ

ช่วยใหผู้้เกี่ยวขอ้งตัดสนิใจไดว้่าควรปรับปรุง ดำเนนิการต่อไปหรอืขยายโครงการ 

 จากการศึกษาความหมายของการประเมินโครงการสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ 

หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการดำเนนิโครงการตัง้แต่เริ่มต้น

จนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ ตลอดจนสารสนเทศเกี่ยวกับ

จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดทำโครงการ 

ปรับปรุง หรอืยกเลกิโครงการต่อไป 

 ความมุ่งหมายของการประเมนิโครงการ 

 นักการประเมินหลายท่านให้ทรรศนะเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 

ดังนี้ 
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 Bigman:1976 (อ้างถึงใน สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์, 2531:38) ได้เสนอจุดมุ่งหมาย                     

ของการประเมนิโครงการ 6 ประการ ดังนี้ 

 1. เพื่อต้องการที่จะตรวจดูว่า การดำเนินงานของโครงการได้บรรลุจุดมุ่งหมาย                   

ที่กำหนดไวม้ากนอ้ยเพยีงใด 

 2.  เพื่อต้องการที่จะค้นหาคำตอบในเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ

เฉพาะดา้น 

 3.  เพื่อต้องการค้นหาหลักการและการดำเนินงานที่ทำให้โครงการได้รับความสำเร็จ                   

เป็นอย่างดี 

 4.  เพื่อใช้เทคนคิต่าง ๆ ในการเพิ่มประสทิธผิลของโครงการ 

 5.  เพื่อคน้หาแนวทางสำหรับการศกึษาวจัิยต่อไป 

 6.  เพื่อกำหนดวธิกีารที่จะทำใหบ้รรลุเปา้หมายของโครงการ 

 Weiss:1972 (อ้างถึงใน สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์, 2531:41) กล่าวว่า การประเมิน

โครงการ มีความมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน คือ การนำผลการประเมินมาพิจารณาตัดสินใจ               

ในเรื่องสำคัญ ๆ ต่อไปนี้ 

 1.  เพื่อตัดสนิในว่าควรยุตหิรอืนำแผนนัน้ไปดำเนนิการต่อ 

 2.  เพื่อใหม้แีผนเช่นนี้เพิ่มมากขึ้นหรอืใหม้กีารขยายผลต่อไปอย่างกวา้งขวาง 

 3.  เพื่อพจิารณาเพิ่มหรอืลดกลยุทธ์และเทคนคิต่าง ๆ  

 4.  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขแนวทางและวธิกีารปฏบิัตงิานใหก้า้วหนา้และเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 5.  เพื่อพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกแผนที่ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าไว้ และตัด

แผนที่มปีระโยชน์และคุม้ค่านอ้ยกว่าออกไป 

 6.  เพื่อเป็นการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ว่าควรจะยอมรับ               

หรอืปฏเิสธ เพราะใช้ไดผ้ลหรอืไม่ไดผ้ลแลว้แต่กรณี 

 สมหวัง  พธิยิานุวัฒน์ (2524:62) กล่าวถงึ จุดมุ่งหมายของการประเมนิโครงการดังนี้ 

 1.  เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของโครงการ                     

กับหลักการและเหตุผลความต้องการ ตลอดจนปรัชญาอันควรเป็นแหล่งที่มาของเป้าหมาย      

และจุดมุ่งหมายของโครงการ 

 2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรหรือปัจจัยเบื้องต้น (Input) ที่มีอยู่                   

อันได้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ เวลา และหลักสูตรกับ

แผนงานโครงการ ว่ามโีอกาสบรรลุสู่จุดมุ่งหมายเพยีงใด 

 3.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการนำแผนงานไปปฏิบัตจิริง 
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 4.  เพื่ อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กล่าวคือ เป็นการประเมินผลผลิต                      

ของโครงการนั่นเองว่าโครงการบรรลุสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไวห้รอืไม่เพยีงใด 

 สำหรับการประเมินโครงการในครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่สำคัญคือ ทำให้ทราบผลการ

ดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดระนอง  

โดยสารสนเทศหลักที่ต้องการ คือ ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในด้านการจัดกิจกรรม ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ในการจัดงาน ดังนัน้ ในการกำหนดแนวทางการประเมนิจงึยดึสารสนเทศที่ตอ้งการเป็นหลัก 

 หลักการและวธิกีารประเมนิโครงการ 

 ไพศาล  หวังพานิช (อ้างถงึใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2552:6) 

กล่าวถงึ หลักในการประเมนิโครงการไวด้ังนี้ 

 1.  ประเมนิอย่างถูกตอ้ง คอื ตอ้งดำเนนิอย่างถูกตอ้งโดยยดึหลักต่อไปนี้ 

  1.1  วัตถุประสงค์ (Objective)ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการ

ประเมินสิ่งใด เพื่ออะไร ตัวช้ีวัด (Indicators) คือ ต้องกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นตัวบ่งช้ี 

ถงึคุณภาพหรอืคุณค่าของสิ่งที่จะประเมนิ ตัวบ่งช้ีตอ้งสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้

  1.2  ข้อมูล (Data) เป็นค่าการวัดที่ ใช้บรรยายหรือบอกจำนวนปริมาณ                    

ของคุณลักษณะที่กำหนดขึ้น (ตัวบ่งช้ี) ซึ่งข้อมูลจะได้จากกระบวนการวัดด้วยเครื่องมือ                   

หรือเทคนิคต่าง ๆ ข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงตามความเป็นจริง (Relevant) เช่ือถือได้ (Reliable) 

เพยีงพอ (Sufficient) และทันการณ์ (Update) 

  1.3  เกณฑ์ (Criterion) คือ สิ่งที่กำหนดขึ้นเป็นตัวเปรียบเทียบในการตัดสินใจ

ระดับของสิ่งที่จะประเมนิจะตอ้งชัดเจน ยุตธิรรม และครบถว้น 

  1.4  ดุลยพินิจ (Judgment) เป็นการใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาระดับคุณค่า                   

ของคุณลักษณะของสิ่งที่จะประเมนิ เมื่อนำขอ้มูลที่ไดเ้ปรยีบเทยีบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

 2.  การประเมินอย่างเช่ือถือได้ ผลการประเมินจะเชื่อได้เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของขอ้มูลที่ใช้ในการประเมนิ ซึ่งไดจ้ากเครื่องมอืและวธิกีารเก็บขอ้มูลที่มคีุณภาพ 

 3.  ประเมินอย่างยุติธรรม การประเมินที่ดีจะต้องเริ่มต้นด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่ควรมี

อคติ หรือความประทับใจเกีย่วกับสิ่งที่ประเมิน มีอสิระในความคิดในการประเมนิโดยปราศจาก

อทิธพิล หรอืขอ้บังคับใด ๆ อันก่อใหเ้กดิการบดิเบอืนจากความถูกตอ้งเป็นจรงิ 

 กฤษดา  กรุดทอง (อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552:7) 

กล่าวถงึ หลักการประเมนิโครงการไวด้ังนี้ 
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 1.  กำหนดสิ่งที่ตอ้งประเมนิใหชั้ดเจนและวัดได้ 

 2.  วางแผนการประเมนิอย่างรัดกุม สะดวก ประหยัด และเป็นไปได้ 

 3.  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธิกีารหลาย ๆ อย่าง 

 4.  กำหนดกฎเกณฑ์ใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

 5.  เลอืกใช้เครื่องมอืที่มคีุณภาพและเหมาะสมกับสิ่งที่ประเมนิ 

 6.  ตระหนักถงึขอ้จำกัดของเทคนคิและวิธกีารเฉพาะอย่างที่ใช้ประเมนิ 

 7.  ตัดสนิใจดว้ยขอ้มูลอย่างปราศจากความลำเอยีง 

 สมจิต  แก้วแสงขวัญ (อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2552:7) กล่าวถงึ วธิกีารประเมนิ โดยทั่วไปว่าม ี2 วธิ ีคอื 

 1.  การประเมินด้วยวิธีการวิจัย (Evaluation Research) คือ การใช้ระเบียบวิธีวิจัย                

ในการประเมินผลน่ันเอง ทำให้การประเมินมีหลักเกณฑ์เป็นระบบที่น่าเช่ือถือได้มากยิ่งขึ้น               

แต่อาจใช้ทรัพยากรแรงงานและงบประมาณมาก อกีทัง้การดำเนนิงานก็ตอ้งใช้ระยะเวลานาน 

 2.  การประเมินดว้ยระบบวเิคราะห์ (AnalyticalEvaluation) คอื การประเมนิผล                    

โดยการวิเคราะห์ทรัพยากรนำเข้าหรือปัจจัยการผลิต (Input) กระบวนการผลิต (Process)                   

และผลผลิต (Product) การประเมินผลระบบนี้นำเอาหลักการวิจัยมาดัดแปลงให้ง่ายขึ้น                   

เพื่อมิให้เสียเวลา ค่าใช้จ่ายหรือค่าแรงงานมากจนเกินไป จึงทำให้การเก็บข้อมูลไม่ละเอียด

เท่ากับการประเมินผลด้วยการวิจัย แต่ถึงอย่างไรก็ได้ตัวบ่งช้ี (Indicator) เพียงพอสำหรับการ

พจิารณาถงึสภาพที่แทจ้รงิได ้

 ประเภทของการประเมนิโครงการ 

 1.  Stufflebeam and Webster (อ้างถึงใน อุทุมพร  จามรมาน, 2544:27-32) ได้แบ่ง

ประเภทของการประเมนิโครงการออกเป็น 3 ประเภท คอื 

  1 .1  ก ารประเมิ น เที ยม  (Pseudo Evaluation) ได้ แก่  ก ารป ระเมิ นที่ ผล                  

ของการประเมนิคุณค่าที่เป็นบวกหรอืลบ แต่ไม่สอดคลอ้งกับคุณค่าที่แทจ้รงิของเรื่องที่ศกึษา 

  1.2  การประเมินกึ่งจริง (Quasi Evaluation) ได้แก่ การประเมินที่อาศัยคำถาม

เฉพาะเจาะจง ใช้วธิกีารที่เป็นระบบ แต่ไม่ไดว้ัดคุณค่าของสิ่งนัน้ 

  1.3  การประเมินที่แท้จริง (True Evaluation) เป็นการประเมินที่ต้องการศึกษา

คุณค่าของสิ่งนัน้ ๆ อย่างแทจ้รงิ 
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 2.  อุทัย  บุญประเสริฐ (อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2552: 8) แบ่งประเภทของการประเมินโครงการโดยอาศัยวงจรของโครงการ (Project Life 

Cycle) เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

  2.1  การประเมินก่อนการดำเนินงาน (Pre-Evaluation or Ex-Ante Evaluation) 

เป็นการประเมินที่มจุีดมุ่งหมายเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดและการเลือกทำโครงการ                  

ซึ่งมักจะใช้การพจิารณาในเรื่องต่อไปนี้ คอื 

   2.1.1  ความเหมาะสมของการทำโครงการ ประกอบด้วย การศึกษา                  

และวิเคราะห์ปัญหาและความจำเป็นของการทำโครงการ (Needs Assessment) และการศึกษา

ความเป็นไปได ้(Feasibility) โดยการพิจารณาความเป็นไปไดใ้นทางเทคนิควชิาการ ความพรอ้ม              

ในดา้นการบรหิารโครงการ ความพรอ้มในดา้นงบประมาณสนับสนุน เป็นตน้ 

   2.1.2  การวเิคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ (Rate of Return)  

ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลกำไร (Cost/Benefit Analysis) การวิเคราะห์

ค่ า ใช้ จ่ ายกั บประสิ ท ธิ ผล  (Cost/Effectiveness Analysis) หรือก ารวิ เค ราะห์ค่ า ใ ช้ จ่ าย                       

กับอัตถประโยชน์ (Cost/Utility Analysis) ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าการจัดทำโครงการนั้นจะให้ผล

คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาโครงการในแง่เศรษฐกิจสำหรับโครงการ

ทางด้านการศึกษาจะเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลมากกว่าค่าใช้จ่าย               

กับผลกำไรเพราะผลตอบแทนของโครงการทางการศกึษานั้นวัดออกมาในรูปของหน่วยเงินตรา                       

ทำไดย้าก 

  2.2  การประเมินในระหว่างการดำเนินงาน (Implementation Evaluation                  

or Process Evaluation) เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานโครงการ                  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรอืไม่ มีปัญหา               

และอุปสรรคอะไรบา้ง อันจะได้แกไ้ขทันท่วงท ีเพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ               

มากยิ่งขึ้น การประเมินโครงการในระหว่างการดำเนินงานจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

โครงการน่ันเองที่จะต้องหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ บางท่าน

เรยีกกว่าประเมนินี้ว่าการประเมนิเพือ่การปรับปรุงหรอืการประเมนิผลย่อย 

  2.3  การประเมินหลังการดำเนินงาน (Post-Evaluation or End of Project 

Evaluation) เป็นการประเมินที่จัดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว การประเมิน              

ในลักษณะนี้จะเป็นการพิจารณาตอบคำถามในเรื่องต่อไปนี้ คือ เป็นการตรวจสอบดูว่า                   

ก าร ด ำ เนิ น งาน ข อ ง โค ร งก ารส าม ารถ บ รร ลุ จุ ด มุ่ งห ม าย ที่ ก ำห น ด ไว้ เพี ย ง ใด                                

และเป็นการตรวจสอบดูว่า มีผลพลอยได้อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
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บ้างหรือไม่ ซึ่งเรียกว่าเป็นผลกระทบของโครงการเป็นการสรุปผลงานรวมของการดำเนินงาน

โครงการ คือ เป็นการมองภาพโดยส่วนรวมว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นเช่นไร ทรัพยากร

ในโครงการเป็นอย่างไร การดำเนินงานโครงการในแต่ละช่วงมีปัญหาอะไร ผลผลิต                      

และผลกระทบของโครงการเป็นอย่างไร การดำเนินงานโครงการนี้ได้ผลอย่างไร มีความสำเร็จ

และมีปัญหา/อุปสรรคเพียงใด หากมีการดำเนินการในช่วงต่อไปมีความจำเป็นจะต้องแก้ไข

ปรับปรุงในส่วนใด โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ประเมินไว้แล้วตั้งแต่การดำเนินโครงการ 

จนสิ้นสุดโครงการนั่นเอง 

 3.  แนวคดิการประเมินเชิงระบบ คือ ภาพส่วนรวมของโครงสรา้งหรอืของกระบวนการ

อย่างหนึ่งที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ในโครงการ                     

หรอืขบวนการนัน้ ระบบยังเป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผนและดำเนนิการ

ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ วิธีการระบบ มีองค์ประกอบที่สำคัญ                  

4 ประการ คือ สิ่งที่นำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และการตรวจผล

ยอ้นกลับ (Feedback) องค์ประกอบทัง้ 4 ส่วนนี้ จะมคีวามสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเสมอ 

 วิธีการเชิงระบบที่ดี ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างประหยัดเหมาะสม 

กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ ถ้าระบบใดมีผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพมากกว่าข้อมูลวัตถุดิบ                

ที่ป้อนเข้าไป ถือไดว้่าเป็นระบบที่มีคุณภาพ ในทางตรงขา้มกันถ้าระบบมผีลผลติที่ต่ำกว่าขอ้มูล

วัตถุดบิที่ไปใช้ ถอืว่าไดร้ะบบนัน้มปีระสทิธภิาพต่ำ 

 องค์ประกอบเชิงระบบ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเชิงระบบในระดับใดก็ตามจะประกอบด้วย  

3 ส่วน 

 1.  สิ่งที่นำเขา้ (Input) หมายถงึสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นตอ้งใช้ในกระบวนการหรอืโครงการ 

 2.  กระบวนการหรือการดำเนินงาน (Process) หมายถึง การนำเอาสิ่งที่นำเข้า มาจัด

กระทำใหเ้กดิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 

 3.  ผลผลติหรอืการประเมนิผล (Output) หมายถงึ ผลที่ไดจ้ากการกระทำในขัน้ที่สอง 

 ประโยชน์ที่ตามมาจากการประเมินเชิงระบบ คือ การวิเคราะห์ระบบ (System 

Analysis) เป็นวิธีการนำเอาผลที่ ได้ ไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) จากผลผลิต                       

หรือการประเมินผลเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทำงาน กระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ ให้มี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 
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 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการประเมินโครงการนั้นเป็นขั้นตอน                   

ของการประเมินที่มีความครอบคลุมและเป็นระบบ และแนวคิดการประเมินเชิงระบบ                         

มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ สิ่งที่นำเข้า กระบวนการ และผลผลิต สอดคล้องกับกิจกรรม               

ด้านการศึกษาโดยทั่วไป จึงใช้เป็นแนวทางในการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาท

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง 

 กรอบแนวคิดในการประเมิน 

 ในการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง กำหนดให้มีการประเมิน โดยยึดแนวของการ

ประเมินผลตามแนวคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย ประเมินสิ่งนำเข้า (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลติ (Output) ดังภาพที่ 2.1 

 

การประชุมสัมมนา เรื่อง 

บทบาทคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน

ในการพัฒนาการศกึษา

ของจังหวัดระนอง 

 การประเมนิผลตามแนวคดิเชิง

ระบบ 

สิ่งที่นำเขา้ (Input) 

กระบวนการ (Process) 

ผลผลติ (Output) 

   

การประเมนิการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการ

พัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง 

กิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง 

 หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาภาคบั งคับ เป็นส่ วนหนึ่ งของการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน                          

เป็นภาระหนา้ที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศึกษาที่ จะต้องจัดและส่ งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์                         

ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 

และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การกำกับ ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประสานสถาบัน                  

หรอืหน่วยงานทางการศกึษาใหนั้กเรยีนไดเ้ขา้เรยีนดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย 

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ

จัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน และเขา้มามสี่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

 เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปรมิาณ 

  โรงเรียนทุ ก โรงมี ก ารส่ ง เสริมส นับส นุน ให้ ผู้ปกครอง ชุมชน  สั งคม                      

และสาธารณชน มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้ามา             

มสี่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน มีความรูค้วามเข้าใจ ตระหนักในการ

จัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน และเขา้มามสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนมากขึ้น 

สถานท่ีดำเนินการ 

 หอ้งราชาวด ีเฮอรเิทจ แกรนด์ คอนเวนชัน อำเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง 

งบประมาณ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัด

ประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา             

ของจังหวัดระนอง จำนวนเงนิ 110,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดรอ้ยบาทถว้น) 

 การดำเนินงาน 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง 

 2.  ประสานสถานที่จัดประชุมสัมมนา 

 3.  ประสานโรงเรยีนในสังกัดทุกโรง ส่งรายช่ือผู้เขา้ร่วมประชุม 
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 4.  ประสานวทิยากรสัมมนา และผู้ดำเนนิรายการ 

 5.  จัดทำคู่มือกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาระนอง 

 6.  สำรวจความพงึพอใจในการจัดประชุมสัมมนา 

 7.  ประเมนิผลและสรุปผลการดำเนนิงาน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง 

งานวจัิยที่เก่ียวข้อง 

 การประเมินกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา                   

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง ในครั้งนี้เป็นการประเมินการดำเนินงาน

ตามขั้นตอนของการวางแผนกิจกรรม โดยประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา               

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ                 

เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยการสอบถาม

ความพงึพอใจของผู้ร่วมกจิกรรม ผู้ประเมนิจึงไดศึ้กษาผลงานวจัิยที่เกี่ยวขอ้งหลายท่าน ไดแ้ก่ 

 ลำอิง  อินทะวงษ์ (อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552:14) 

ได้ทำการวิจัยเรื่อง การประเมินการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

การประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อประเมินการปฏิบัติ

กิจกรรมตามภารกิจงาน 6 งาน ที่จะทำให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย                   

และวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินผลของการดำเนนิงานทีไ่ด้จากการปฏิบัติกจิกรรม งานด้านต่าง ๆ 

มผีลต่อการพัฒนาคุณภาพการประถมศกึษา หรอืมผีลต่อการพัฒนาวชิาชีพครู โดยส่วนรวม 

 ประเสริฐ  หอมดี (อ้างถึงใน สักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552:14)              

ได้ทำการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชาวชนบท (สคช.) ของศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2531 โดยมีวัตถุประสงค์                   

เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่ ได้แก่                      

ขั้นก่อนปฏิบัติการและขั้นปฏิบัติการของโครงการ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบกลุ่ม               

ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและที่เกดิขึ้นนอกเหนอืจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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 สมชาย  โพธิวิชยานนท์ (2534:บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการ              

ฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โครงการสามารถ                  

บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อชุมชน 

 ไพรัตน์  ศรีโสภา และคณะ (อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2552:14) รายงานการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น

ครูมืออาชีพโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 

2548 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความพร้อมในด้านปัจจัยในการดำเนินงานของโครงการ 

ด้านบุคลากรในการดำเนินงาน ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ

อุปกรณ์ และด้านสถานที่การดำเนินงาน 2) เพื่อประเมินความพร้อมในด้านกระบวนการ

ดำเนินงานของโครงการ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน 

การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 3) เพื่อประเมินความพร้อมในด้านผลสำเร็จตามเป้าหมาย                    

และผลสำเร็จที่เกดิกับครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

 จำลอง  ประดับสุข และคณะ (อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                       

ขั้นพื้นฐาน, 2552:14) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอมรินทร์      

ราษฎร์วิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความพร้อมใน                

ด้านปัจจัยในการดำเนินงานโครงการ ด้านบุคลากร ด้านแผนปฏิบัติงาน ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

และด้านงบประมาณ 2) เพื่อประเมินความพร้อมในด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ 

ดา้นการสรา้งความรู้ความเขา้ใจการปฏิบัติตามแผนการดำเนนิงานโครงการ 

 จากที่กล่าวมานี้พอสรุปได้ว่าผลงานวิจัยที่ผ่านมา สามารถนำมาใช้ในการประเมิน               

ดา้นการดำเนนิการและด้านผลผลติ คอื 

 1.  ความสำเร็จของโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน                   

ของโครงการ   กับเปา้หมาย หรอืวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไวแ้ต่ตน้ 

 2.  ความพึงพอใจของโครงการ เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อความสำเร็จ                

ของโครงการ โดยการนำผลผลติมาเปรยีบเทยีบกับเกณฑ์การประเมนิที่กำหนด 

 3.  คุณค่าหรือประโยชน์ เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าหรือความสำคัญของผลที่ได้จากการ

ประเมนิ ทัง้นี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสนิใจหรอืเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมต่อไป 

 4.  ผลกระทบเพื่อให้ทราบถึงผลที่ตามมาจากการดำเนินโครงการนั้น ๆ ทั้งทางตรง                 

และทางออ้ม รวมทัง้จากที่คาดหวังไวแ้ละมไิดค้าดหวังไวด้ว้ย 

 5.  ผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้ทราบว่าผลลัพธ์ที่ ได้ เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย                     

ของโครงการหรอืไม่ และเพื่อการรับรอง ลม้เลกิ หรอืการปรับปรุงขยายโครงการ 
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 6.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อเป็นการหาข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินตามโครงการ                   

และเป็นขอ้มูลในการตัดสนิใจว่าจะยกเลกิหรอืแกไ้ขปรับปรุงโครงการใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น 

 7.  ผลงานดำเนินงานของโครงการเพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานของโครงการ                   

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไวห้รอืไม่ 

 ดังนั้น การประเมินการดำเนินงานและผลผลิตครั้งนี้  ผู้ประเมินเลือกประเด็น

สาระสำคัญของผลผลิตในการนำมาใช้วิจัยให้เหมาะสมและครอบคลุมการประเมินโครงการนี้

มากที่สุด คือ ความพึงพอใจของกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อความสำเร็จ              

ของการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดระนอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้

สารสนเทศที่มีประโยชน์ เพื่อนำเสนอผู้บริหารสำหรับนำไปใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการดำเนนิงานของกจิกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
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บทที่ 3 

วธิดีำเนินการประเมิน 
 

 การประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชัน 

อำเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง มวีธิดีำเนนิการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.  เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิ 

 3.  การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 

 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6.  สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 7.  เกณฑ์การประเมนิ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากร 

 ประชากรที่ ใช้ในการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง ครัง้นี้ คอื ผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 

22 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวน 160 คน 

 2.  กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จำนวน 160 

คน โดยใช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กจิกรรม แบ่งออกเป็น 2 ตอนประกอบดว้ย 

 ตอนที่ 1 สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนา เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 

5 ระดับ คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด จำนวน 4 ด้าน คือ ดา้นกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา ด้านคณะทำงานในการจัดประชุมสัมมนา ด้านสิ่งอำนวย                

ความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนา และดา้นคุณภาพการจัดกจิกรรม 

 ตอนที่ 2 คำถามปลายเปิด เป็นข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งที่พึงพอใจใน

การปฏบิัตงิานในปปีัจจุบันและสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตรวมทัง้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอื 

 เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง สร้างขึ้นโดยผู้ประเมิน                     

มขีัน้ตอนการสรา้งดังนี้ 

 1.  กำหนดกรอบในการประเมนิ 

 2.  จัดทำร่างแบบสอบถามในการประเมนิ 

 3.  ส่งร่างแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนองตรวจสอบ 

 4.  ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ 

 5.  ทดลองใช้กับบุคลากรทางการศกึษา จำนวน 10 คน 

 6.  ปรับปรุงแก้ไขจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างและนำไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การประเมนิในครัง้นี้มขีัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

 1.  ผู้ประเมินแจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 ชุด รายละเอียด              

ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  จำนวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากผู้เข้าร่วม    

        ประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                   

        ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563  

        ณ ห้องราชาวด ีเฮอรเิทจ แกรนด์ คอนเวนชัน อำเภอเมอืงระนอง  

        จังหวัดระนอง 

จำนวนแบบสอบถามที่ส่ง 

(ฉบับ) 

ได้รับคืน  

(ฉบับ) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

160 160 100 

 2.  สรุปผลการดำเนนิงานการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การประเมนิในครัง้นี้ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ ดังนี้ 

 1.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คำนวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เทยีบกับเกณฑ์การประเมนิ นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรยีง 

 2.  คำถามปลายเปดินำเสนอเป็นความเรยีง 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ค่ารอ้ยละ  

 2.  ค่าเฉลี่ย ( X ) 

 3.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เกณฑ์การประเมนิ 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์

การประเมนิ (ประคอง  กรรณสูต, 2542:77) ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในดา้นนัน้ ๆ มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในดา้นนัน้ ๆ มาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในดา้นนัน้ ๆ ปานกลาง 
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในดา้นนัน้ ๆ นอ้ย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในดา้นนัน้ ๆ นอ้ยที่สุด 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง เป็นการนำเสนอผล

ผสมผสานกันระหว่างปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลที่เกิดขึ้นจากการจัด

งาน (Output) โดยการนำเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการจัดงาน กำหนดหัวขอ้ไว ้2 ตอน 

 ตอนที่ 1  ความพงึพอใจในการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง  

 ตอนที่ 2  ความคดิเห็นอื่น ๆ จากคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 แนวการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงนำเสนอเป็น จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )                 

เป็นหลัก โดยมคีวามหมายดังนี้ 

 จำนวน แทน จำนวนผู้ใหข้อ้มูลในขอ้นัน้หรอืประเด็นนัน้ 

 รอ้ยละ แทน อัตราส่วนผู้ให้ขอ้มูลในประเด็นนั้นเมื่อเทียบกับผู้ให้ข้อมูลที่กำหนดให้เป็น               

100 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาท

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของ

จังหวัดระนอง 
 จัดเก็บจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้ นฐานในการพัฒ นาการศึกษาของจังหวัดระนอง วันที่  22  กรกฎาคม 2563                             

ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชัน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน                 

160 ฉบับ ไดแ้บบสอบถามจำนวน 160 ฉบับ คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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 ตอนท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

พัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 – 4.5 

 ตารางท่ี 4.1  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาท

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนองในภาพรวม 

จำนวน 160 คน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย              

( X ) 

ส่วนบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ความหมาย 

1.  ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการจัด      

    ประชุมสัมมนา 

4.24 0.52 มาก 

2. ดา้นคณะทำงานในการจัดประชุมสัมมนา 4.34 0.59 มาก 

3. ดา้นสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด 

    ประชุมสัมมนา 

4.43 0.57 มาก 

4. ดา้นคุณภาพการจัดกจิกรรมในการจัด  

   ประชุมสัมมนา 

4.33 0.60 มาก 

รวม 4.33 0.51 มาก 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า การประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง วันที่  22 กรกฎาคม 2563 ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 4.33 โดยด้านสิ่งอำนวย               

ความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนา มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุด  คือ  4.43 รองลงมา ได้แก่                           

ด้านคณะทำงานในการจัดประชุมสัมมนา และด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมในการจัด

ประชุมสัมมนา มีค่าเฉลี่ย 4.34 และ 4.33 ตามลำดับ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

นอ้ยที่สุด คอื ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการจัดประชุมสัมมนา ค่าเฉลี่ย 4.24 
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ตารางที่ 4.2  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการ

จัดประชุมสัมมนา 

จำนวน 160 คน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย              

( X ) 

ส่วนบีย่งเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ความหมาย 

1.  รูปแบบกจิกรรมการจัดประชุมสัมมนา 4.30 0.64 มาก 

2.  ลำดับขัน้ตอนในการจัดประชุมสัมมนา 4.25 0.60 มาก 

3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุมสัมมนา 4.17 0.65 มาก 

4.  เอกสารและสื่อประกอบการจัด 

    ประชุมสัมมนา 

4.20 0.85 มาก 

5.  ความเหมาะสมของกจิกรรมจัด 

    ประชุมสัมมนา 

4.27 0.63 มาก 

รวม 4.24 0.52 มาก 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้ นฐานในการพัฒ นาการศึกษาของจังหวัดระนอง วันที่  22  กรกฎาคม 2563                          

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ                     

อยู่ ในระดับมากทุกด้ าน ค่าเฉลี่ ย  4.24 โดยรูปแบบกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนา                            

มีความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย คือ 4.30 รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของกิจกรรม                     

จัดประชุมสัมมนา และด้านลำดับขั้นตอนในการจัดประชุมสัมมนา มีค่าเฉลี่ย 4.27 และ 4.25 

ตามลำดับ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด

ประชุมสัมมนา ค่าเฉลี่ย 4.17 
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ตารางที่ 4.3  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง ด้านคณะทำงานในการจัด

ประชุมสัมมนา 

จำนวน 160 คน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย              

( X ) 

ส่วนบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ความหมาย 

1.  คณะทำงานมกีารดำเนนิการประชุม 

    เป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย 

4.36 0.70 มาก 

2.  คณะทำงานมคีวามสามารถในการดูแล  

    และแกป้ัญหาได ้

4.31 0.67 มาก 

รวม 4.34 0.59 มาก 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง วันที่  22 กรกฎาคม 2563 ด้าน

คณะทำงานในการจัดประชุมสัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                

ทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 4.34 โดยคณะทำงานมีการดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย                       

มีความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย คือ 4.36 รองลงมา ได้แก่ คณะทำงานมีความสามารถ                     

ในการดูแลและแกป้ัญหาได ้มคี่าเฉลี่ย 4.31  

ตารางท่ี 4.4  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก        

ในการจัดประชุมสัมมนา 

จำนวน 160 คน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย              

( X ) 

ส่วนบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ความหมาย 

1.  สถานที่จัดประชุม 4.55 0.55 มากที่สุด 

2.  มกีารใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม 4.31 0.67 มาก 

รวม 4.43 0.57 มาก 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ด้านสิ่งอำนวย
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ความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                

ทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 4.43 โดยสถานที่จัดประชุม มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย คือ 4.55 

รองลงมา ไดแ้ก่ มกีารใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย 4.31  

ตารางที่ 4.5  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม

ในการจัดประชุมสัมมนา 

จำนวน 160 คน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย              

( X ) 

ส่วนบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ความหมาย 

1.  ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมจัด

ประชุมสัมมนาอย่างคุม้ค่า 

4.36 0.70 มาก 

2.  โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับใด 

4.29 0.68 มาก 

รวม 4.33 0.60 มาก 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ด้านคุณภาพ

การจัดกิจกรรมในการจัดประชุมสัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ทุ กด้ าน  ค่ า เฉลี่ ย  4 .33  โดย ผู้ตอบแบบสอบถามได้ รับประโยชน์จากการเข้ า ร่วม                             

จัดประชุมสัมมนาอย่างคุม้ค่า มคีวามพงึพอใจสูงสดุ ค่าเฉลีย่ คอื 4.36  

 ตอนท่ี 2  ความคดิเห็นอ่ืน ๆ มดีังนี้ 

1.  ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีน ท่านม ี               

ความพึงพอใจในอะไรมากที่สุดในการบรหิารจัดการร่วมกับโรงเรยีน ในปกีารศึกษา 

2562 ท่ีผ่านมา 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของนักเรยีนเป็นไปในทางที่ดขีึ้น  

 -  โรงเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ดขีึ้น แต่อยากใหพ้ัฒนาเด็กในดา้นอื่น ๆ ดว้ย เด็กหลายคน               

ที่เรยีนไม่เก่ง อาจมคีวามสามารถในดา้นอื่น ๆ ควรส่งเสรมิเด็กใหค้รบทุกดา้น 
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-  พงึพอใจการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรยีน ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา 

ตลอดจนการดูแลอาคารสถานที่ มกีารใหเ้กยีรตเิอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มคีวามเป็นมติรใหก้ับ

ทุกคน 

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นศูนย์การเรยีรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นสถานศกึษาปลอดภัย 

-  พงึพอใจที่ผู้อำนวยการโรงเรยีนใหค้วามสำคัญกับคณะกรรมการสถานศกึษา                  

ขัน้พื้นฐาน มกีารประสานงาน ปรกึษาหารอื และทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

-  พงึพอใจในรางวัลทางวิชาการต่าง ๆ ที่โรงเรยีนไดรั้บจากการแข่งขันและการ

ประกวดโครงการต่าง ๆ 

-  พงึพอใจในการทำงานเป็นทมีของคณะครูในโรงเรยีน 

-  พงึพอใจในการจัดสถานที่ของโรงเรยีน ที่มคีวามสะอาด เรยีบรอ้ยและปลอดภัย 

-  โรงเรยีนมคีวามตดิตามนักเรยีนเป็นรายบุคคล ใหค้วามสนใจนักเรนีทุกคน                    

เป็นอย่างดี 

-  นักเรยีนในโรงเรยีนสามารถอ่านออกเขยีนได้ 

-  นักเรยีนมรีะเบยีบวนัิย 

-  มกีารรวมตัวศษิย์เก่าของโรงเรยีนในการจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อรับบรจิาคเงนิมาพัฒนา

ปรับปรุงโรงเรยีน 

-  โรงเรยีนใหค้วามสำคัญกับผู้ปกครอง เชิญใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาโรงเรยีน 

2.  ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีน ท่านมี

เป้าหมายที่จะทำอะไรให้กับโรงเรยีนในปกีารศึกษา 2563 

 -  ตอ้งการใหโ้รงเรยีนมีผู้บรหิารสถานศกึษา มคีรูครบทุกช้ันหรอืครบทุกวชิาที่มอียู่ใน

หลักสูตร 

 -  สร้างตัวช้ีวัดหรอืแบบประเมนิความสุข เพื่อประเมนิว่านักเรยีนมคีวามสุขหรอืชอบ

ในดา้นใดบา้ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการส่งเสริมนักรเยนไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเพิ่มทักษะชีวติใหก้ับ

นักเรยีน 

 -  อยากใหโ้รงเรยีนมกีารพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพรอ้มกัน ทัง้ดา้นวิชาการและบุคลากร 

เพื่อส่งเสรมิใหก้ารดูแลนักเรยีนเกดิการพัฒนาการที่ดยีิ่งขึ้น ตลอดจนการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนได้

มสี่วนร่วมในการแข่งขันวชิาการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครอง/ชุมชน มองเห็นศักยภาพ ความสำเร็จ
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เชิงประจักษ์ของโรงเรยีน เกิดความเช่ือม่ันศรัทธาในโรงเรยีน และทำใหนั้กเรยีนอยากมา

โรงเรยีนเพิ่มขึ้น 

 -  อยากเห็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรยีนใหม้คีุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 -  ปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนาโรงเรยีนใหม้นัีกเรยีนเพิ่มมากขึ้น 

 -  ตอ้งการใหโ้รงเรยีนมกีารปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เช่น โรงยมิเนเซยีม บ้านพัก

ครู และสนามเดก็เล่น 

 -  ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์ของโรงเรยีน 

 -  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน 

 -  จัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงนิไปก่อสรา้งรัว้โรงเรยีนที่ทรุดโทรม 

 -  การควบคุมโรคตดิต่อไม่ใหเ้กดิขึ้นในโรงเรยีน 

 -  สรรหาครูอัตราจ้างเข้ามาสอนในโรงเรยีนเพิ่มเตมิ 

 -  ควรมกีารจัดประชุมสัมมนาทุกปี 

 -  เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ตลอดจนทบทวนบทบาท

หนา้ที่ของกรรมการสถานศกึษาไดอ้ย่างดยีิ่ง 

 -  แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับฟัง มีประโยชน์อย่างมาก คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ประชุม

อย่างนี้อกีในโอกาสต่อไป 

 -  ควรมกีารจัดเยี่ยมชมโรงเรยีนอื่น ๆ ที่ดำเนนิงานไดป้ระสบผลสำเร็จ 

 -  ควรเปดิโอกาสใหผู้้เขา้ประชุมไดซ้ักถามปัญหาขอ้สงสัยบา้ง 

 3.  ข้อเสนอแนะ 

 -  ควรมกีารจัดประชุมสัมมนาทุกปี 

 -  เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ตลอดจนทบทวนบทบาท

หนา้ที่ของกรรมการสถานศกึษาไดอ้ย่างดยีิ่ง 

 -  แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับฟัง มีประโยชน์อย่างมาก คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ประชุม

อย่างนี้อกีในโอกาสต่อไป 

 -  ควรมกีารจัดเยี่ยมชมโรงเรยีนอื่น ๆ ที่ดำเนนิงานไดป้ระสบผลสำเร็จ 

 -  ควรเปดิโอกาสใหผู้้เขา้ประชุมไดซ้ักถามปัญหาขอ้สงสัยบา้ง 
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บทที่ 5 

สรุปผลการประเมิน อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมประชุมสัมมนา 

เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง 

และจัดทำข้อสรุปผลการประเมินผลและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการจัด

กิจกรรมครั้งต่อไป เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินผลการประชุมสัมมนา 

เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง 

ใช้ระยะเวลาการประเมิน 1 วัน คือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 แบบประเมินมี 2 ตอน คือ                   

ตอนที่ 1 การสอบถามระดับความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนา ตอนที่ 2 ความคิดเห็น               

อื่น ๆ จากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน เป็นคำถามปลายเปดิ 

สรุปผลการประเมนิ 

ตอนท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาท

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง 

 1.  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาท

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดระนอง พบว่า 

  1.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดงานครั้งนี้อยู่ในระดับมาก                 

ทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด

ประชุมสัมมนา รองลงมาคือ ดา้นคณะทำงานในการจัดประชุมสัมมนา ส่วนดา้นที่พบว่ามคีวาม

พงึพอใจต่ำสุด คอื ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการจัดประชุมสัมมนา 

  1.2  ด้ านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา  พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

รูปแบบการจัดประชุมสัมมนา รองลงมาคือ ความเหมาะสมของกิจกรรมจัดประชุมสัมมนา 

ส่วนดา้นที่พบว่ามคีวามพงึพอใจต่ำสุด คอื ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุมสัมมนา 

  1.3  ด้านคณะทำงานในการจัดประชุมสัมมนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม                 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะทำงาน               

มกีารดำเนนิการประชุมเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย  
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  1.4  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนา พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สถานที่จัดประชุม 

  1.5  ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมในการการประชุมสัมมนา พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผู้ตอบแบบสอบถามไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วมจัดประชุมสัมมนาอย่างคุ้มค่า 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นอืน่ ๆ มดีังนี้ 

1.  ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีน ท่านม ี               

ความพึงพอใจในอะไรมากที่สุดในการบรหิารจัดการร่วมกับโรงเรยีน ในปกีารศึกษา 

2562 ท่ีผ่านมา 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของนักเรยีนเป็นไปในทางที่ดขีึ้น  

 -  โรงเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ดขีึ้น แต่อยากใหพ้ัฒนาเด็กในดา้นอื่น ๆ ดว้ย เด็กหลายคน               

ที่เรยีนไม่เก่ง อาจมคีวามสามารถในดา้นอืน่ ๆ ควรส่งเสรมิเด็กใหค้รบทุกดา้น 

-  พงึพอใจการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรยีน ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา 

ตลอดจนการดูแลอาคารสถานที่ มกีารใหเ้กยีรตเิอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มคีวามเป็นมติรใหก้ับ

ทุกคน 

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นศูนย์การเรยีรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

-  พงึพอใจที่โรงเรยีนเป็นสถานศกึษาปลอดภัย 

-  พงึพอใจที่ผู้อำนวยการโรงเรยีนใหค้วามสำคัญกับคณะกรรมการสถานศกึษา                  

ขัน้พื้นฐาน มกีารประสานงาน ปรกึษาหารอื และทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

-  พงึพอใจในรางวัลทางวิชาการต่าง ๆ ที่โรงเรยีนไดรั้บจากการแข่งขันและการ

ประกวดโครงการต่าง ๆ 

-  พงึพอใจในการทำงานเป็นทมีของคณะครูในโรงเรยีน 

-  พงึพอใจในการจัดสถานที่ของโรงเรยีน ที่มคีวามสะอาด เรยีบรอ้ยและปลอดภัย 

-  โรงเรยีนมคีวามตดิตามนักเรยีนเป็นรายบุคคล ใหค้วามสนใจนักเรนีทุกคน                    

เป็นอย่างดี 

-  นักเรยีนในโรงเรยีนสามารถอ่านออกเขยีนได้ 

-  นักเรยีนมรีะเบยีบวนัิย 
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-  มกีารรวมตัวศษิย์เก่าของโรงเรยีนในการจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อรับบรจิาคเงนิมาพัฒนา

ปรับปรุงโรงเรยีน 

-  โรงเรยีนให้ความสำคัญกับผู้ปกครอง เชิญใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาโรงเรยีน 

2.  ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีน ท่านมี

เปา้หมายท่ีจะทำอะไรให้กับโรงเรยีนในปกีารศึกษา 2563 

 -  ตอ้งการใหโ้รงเรยีนมีผู้บรหิารสถานศกึษา มคีรูครบทุกช้ันหรอืครบทุกวชิาที่มอียู่ใน

หลักสูตร 

 -  สร้างตัวช้ีวัดหรอืแบบประเมนิความสุข เพื่อประเมนิว่านักเรยีนมคีวามสุขหรอืชอบ

ในดา้นใดบา้ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการส่งเสรมินักรเยนไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเพิ่มทักษะชีวติใหก้ับ

นักเรยีน 

 -  อยากใหโ้รงเรยีนมกีารพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพรอ้มกัน ทัง้ดา้นวิชาการและบุคลากร 

เพื่อส่งเสรมิใหก้ารดูแลนักเรยีนเกดิการพัฒนาการที่ดยีิ่งขึ้น ตลอดจนการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนได้

มสี่วนร่วมในการแข่งขันวชิาการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครอง/ชุมชน มองเห็นศักยภาพ ความสำเร็จ

เชิงประจักษ์ของโรงเรยีน เกิดความเช่ือม่ันศรัทธาในโรงเรยีน และทำใหนั้กเรยีนอยากมา

โรงเรยีนเพิ่มขึ้น 

 -  อยากเห็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรยีนใหม้คีุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 -  ปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนาโรงเรยีนใหม้ีนักเรยีนเพิ่มมากขึ้น 

 -  ตอ้งการใหโ้รงเรยีนมกีารปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เช่น โรงยมิเนเซยีม บ้านพัก

ครู และสนามเดก็เล่น 

 -  ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์ของโรงเรยีน 

 -  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน 

 -  จัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงนิไปก่อสรา้งรัว้โรงเรยีนที่ทรุดโทรม 

 -  การควบคุมโรคตดิต่อไม่ใหเ้กดิขึ้นในโรงเรยีน 

 -  สรรหาครูอัตราจ้างเข้ามาสอนในโรงเรยีนเพิ่มเตมิ 

 -  ควรมกีารจัดประชุมสัมมนาทุกปี 

 -  เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ตลอดจนทบทวนบทบาท

หนา้ที่ของกรรมการสถานศกึษาไดอ้ย่างดยีิ่ง 

 -  แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับฟัง มีประโยชน์อย่างมาก คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ประชุม

อย่างนี้อกีในโอกาสต่อไป 

 -  ควรมกีารจัดเยี่ยมชมโรงเรยีนอื่น ๆ ที่ดำเนนิงานไดป้ระสบผลสำเร็จ 
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 -  ควรเปดิโอกาสใหผู้้เขา้ประชุมไดซ้ักถามปัญหาขอ้สงสัยบา้ง 

 3.  ข้อเสนอแนะ 

 -  ควรมกีารจัดประชุมสัมมนาทุกปี 

 -  เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ตลอดจนทบทวนบทบาท

หนา้ที่ของกรรมการสถานศกึษาไดอ้ย่างดยีิ่ง 

 -  แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับฟัง มีประโยชน์อย่างมาก คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ประชุม

อย่างนี้อกีในโอกาสต่อไป 

 -  ควรมกีารจัดเยี่ยมชมโรงเรยีนอื่น ๆ ที่ดำเนนิงานไดป้ระสบผลสำเร็จ 

 -  ควรเปดิโอกาสใหผู้้เขา้ประชุมไดซ้ักถามปัญหาขอ้สงสัยบา้ง 

อภปิรายผล 

 ความพึงพอใจต่อการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา                    

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน              

ด้านที่ ได้ รับความพึงพอใจค่าเฉลี่ ยสู งสุด คือ ด้านสิ่ งอำนวยความสะดวกในการจัด

ประชุมสัมมนา น่ันเป็นเพราะว่าสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับ

การจัดประชุมที่มีผู้เข้าประชุมจำนวนมาก ทำให้ลดความแออัด ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน    

อีกทั้ งอุปกรณ์ที่ ใช้สำหรับการประชุม เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยทำให้การบรรยาย                        

ของวิทยากรมีความราบรื่น สะดวก การบรรยาย สามารถรับฟังได้ง่าย จึงทำให้การประชุม

สามารถดำเนนิการไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

 รองลงมา คือ ด้านคณะทำงานในการจัดประชุมสัมมนา เนื่องจากคณะกรรมการ                 

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ มีการเตรียมการต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียง 

อีกทั้งมีการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการ ตลอดจน

แบ่งภารกิจหน้าที่ของทุกคนอย่างชัดเจน ทำให้การประสานงานกันเป็นไปด้วยความสะดวก 

และสามารถดำเนนิการจัดประชุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ส่วนด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา เป็นด้านที่มีความพึงพอใจ                    

ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด น่ันอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการจัดประชุมเป็นในลักษณะ                

ของการสัมมนา โดยการพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัตงิานของกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถดำเนินการช่วยเหลือดูแลสถานศึกษาให้ดำเนินกิจการต่าง ๆ 

ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ แต่ในการสัมมนาดังกล่าว ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม



รายงานการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง | 30 

 

  
 

 
  

ประชุมได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ได้มากนัก เนื่องด้วยระยะเวลาที่จำกัด จึงทำให้                  

ผู้เขา้ประชุมอาจไม่ไดแ้สดงขอ้คดิเห็นต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวก 

ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงานครั้งต่อไป  

 -  ควรมีจัดประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               

ทุก ๆ 4 ป ีที่กรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแต่งตัง้บุคคลใหม่

มาดำรงตำแหน่ง จะไดเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตนเองไดอ้ย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 -  ควรจัดศึกษาดูงานให้กับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำไปดูงาน                         

ณ โรงเรียนที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับผู้บริหาร

สถานศกึษาและคณะครูบรหิารสถานศกึษาจนประสบความสำเร็จ 



รายงานการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง | 31 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 
 

บรรณานุกรม 
 

 

 

  



รายงานการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง | 32 

 

  
 

 
  

บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน, สำนักงาน. (2552). รายงานการประเมนิ 

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เก่งสร้างชาติ” คร้ังท่ี 58  

ปกีารศึกษา 2551. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์อักษรไทย. 

ประคอง  กรรณสูต. (2537). การประเมนิผลโครงการในโรงเรยีน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสรมิ                  

     กรมวชิาการ. 

พษิณุ  ฟองศร.ี (2549). เทคนิควธิปีระเมนิโครงการ. กรุงเทพฯ : พมิพ์งาม. 

สมคดิ  พรมจุย้. (2546). เทคนิคการประเมนิโครงการ. พมิพ์ครัง้ที่ 4. นนทบุร ี: โรงพมิพ์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. 

สมชาย  โพธวิชิยานนท์. (2534). การประเมนิโครงการฝกึอาชพี สังกัดกรุงเทพมหานคร.  

วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

สมบัต ิ สุวรรณพทิักษ์. (2528). การบรหิารโครงการ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานชิ. 

สมหวัง  พธิยิานุวัฒน์. (2533). รวมบทความทางการประเมนิโครงการ.  

กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

อุทุมพร  จามรมาน. (2544). การประเมนิทางการศกึษา. กรุงเทพฯ : ปรชีาการพมิพ์. 

Fitzpatrick, J.L., Sanders, J.R. and Worthen, B.R. (2004). Program evaluation,  

alternative approaches and practical huidelines. New York : Longman. 

Krejcie, Robert V. and Daryle W. Morgan. (1970). Educational and Psuchological  

Assurance System in Higher Ecudation. CVCP Publication. 

Stufflebeam, D.L. and Shinkfield, A.J. (1990). Systematic evaluation.  

Boston : Kluwer – Nijhoff. 

 

 

 

  



รายงานการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง | 33 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

  



รายงานการประเมินการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง | 34 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก เครื่องมือ 

 

 

  



รายงานการประเมินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนอง | 35 

 

 

 
 

 
  

ประเมนิความพงึพอใจและความคิดเห็นการประชุมสัมมนา  

เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา                         

ของจังหวัดระนอง 

 แบบประเมินฉบับนี้ จัดทำขึ ้นเพื ่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สำหรับนำไป

ปรับปรุงการดำเนินงาน จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะตาม

ความเป็นจรงิ 

ส่วนที่ 1  ความพงึพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนา 

รายการ ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

1.  ความพงึพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัด 

    ประชุมสัมมนา 

     

1.1  รูปแบบกจิกรรมการจัดประชุมสัมมนา      

1.2  ลำดับขัน้ตอนในการจัดประชุมสัมมนา      

1.3  ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดประชุมสัมมนา      

1.4  เอกสารและสื่อประกอบการจัดประชุมสัมมนา      

1.5  ความเหมาะสมของกจิกรรมจัดประชุมสัมมนา      

2.  ความพงึพอใจด้านคณะทำงานในการจัด 

     ประชุมสัมมนา 

     

2.1  คณะทำงานมกีารดำเนนิการประชุมเป็นไป                         

      อย่างเรียบร้อย 

     

2.2  คณะทำงานมคีวามสามารถในการดูแล 

      และแกปั้ญหาได ้

     

3.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการ

จัดประชุมสัมมนา 

     

3.1  สถานท่ีจัดประชุมสัมมนา      

3.2  มกีารใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม      

4.  ความพงึพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม                   

    ในการจัดประชุมสัมมนา 

     

4.1  ท่านไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วมจดัประชุมสัมมนา

อย่างคุม้ค่า 

     

4.2  โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมคีวามพอใจอยู่ในระดับใด      
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ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นอื่น ๆ 

 1.  ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีน ท่านม ี             

ความพงึพอใจในอะไรมากที่สุดในการบรหิารจัดการร่วมกับโรงเรยีนในปกีารศกึษา 2562               

ที่ผ่านมา 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 2.  .ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีน ท่านมเีปา้หมาย              

ที่จะทำอะไรใหก้ับโรงเรยีนในปกีารศกึษา 2563 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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