
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ  

“โครงการพัฒนานักศึกษาดานการบริหารจัดการและการทํางานเปนทีม ระยะท่ี ๑”  

ในระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร  

และองคการบริหารสวนตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

 

๑. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธ    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

๒. ผูรับผิดชอบโครงการ   

นางสาวศิราวัลย เหรา  

  

๓. วัตถุประสงคโครงการ   

๓.๑ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะดานการบริหารจัดการและทํางานเปนทีม 

๓.๒ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีทัศนคติท่ีดีตอการบําเพ็ญประโยชนและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

๓.๓ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ 

   

๔. ผลท่ีไดรับจากการจัดโครงการ   

 ๑. นักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีอัตลักษณ PHRAES’ model 

 ๒. นักศึกษามีความรักใครกลมเกลียว และมีความรักสถาบัน 

 

๕. เปาหมาย   

๕.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ    

  ๕.๑.๑ นักศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความเขาใจการบริหารจัดการและทํางานเปนทีม

เพ่ิมข้ึน 

๕.๑.๒ นักศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีทัศนคติท่ีดีตอการบําเพ็ญประโยชนและการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

 ๕.๑.๓ นักศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ   

๕.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ    

นักศึกษามีทักษะการบริหารจัดการ และพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม    



๒ 

 

๖. การดําเนินการ   

ข้ันเตรียม  

๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 

๒. ประชุมชี้แจงการดําเนินกิจกรรมแกนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี ๒ 

   ข้ันดําเนินการ  

๑. ประสานงานกับผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม และประชาสัมพันธโครงการ 

๒. ดําเนินกิจกรรม 

รูปแบบกิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานท่ี 

การเรียนรูแบบโครงงาน (Project based learning) แบงกลุม

เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย

ประจํากลุมดังนี้ กิจกรรมระยะท่ี ๑ ประกอบดวย  

๑) การจัดงานวันพยาบาลแหงชาติ  

 

๒) การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  

 

๓) การจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

นักศึกษาพยาบาล 

จํานวน ๙๙ คน 

ตุลาคม ๕๙ 

 

 

๒๑ ตุลาคม ๕๙ 

 

๒๑ ตุลาคม ๕๙ 

 

๒๑ ตุลาคม ๕๙ 

 

 

 

- วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีแพร 

- วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีแพร 

- วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีแพร 

กิจกรรมระยะท่ี ๒ ประกอบดวย  

๑) การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธ  

 

๒) การจัดกิจกรรมรณรงคการเลิกสูบบุหรี่  

๓) การจัดงานวันลอยกระทง 

นักศึกษาพยาบาล 

จํานวน ๙๙ คน 

พฤศจิกายน ๕๙ 

๑๐พฤศจิกายน ๕๙ 

 

๑๔พฤศจิกายน ๕๙ 

๑๔พฤศจิกายน ๕๙ 

 

- วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีแพร 

- อบต.นาจักร 

- อบต.นาจักร 

   ข้ันประเมินผล  

๑. ประเมินและสรุปผลการอบรม  

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

๗. งบประมาณรายรับและคาใชจาย   

งบประมาณรายรับไดจากเงินงบประมาณ และ มีคาใชจาย ดังรายละเอียดตอไปนี้    

รายการ จํานวน (บาท) 

คาอาหาร ๕๐ บาท  x ๙๙ คน x ๑ ม้ือ  ๔,๙๕๐.- 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๑๕ บาท x ๙๙ คน x ๒ ม้ือ  ๒,๙๗๐.- 

คาวัสดุอุปกรณ ๖,๘๑๑.- 

คาปายประชาสัมพันธ ๑,๓๕๐.- 

คาถายเอกสาร ๑,๙๒๕.- 

รวมท้ังส้ิน ๑๘,๐๐๖.- 

 

๘. ปญหาอุปสรรค   

 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการแบงเปนกลุมยอยตามการเรียนรูแบบโครงงาน (Project based 

learning) แบงกลุมเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยประจํากลุม ทําใหมีปญหาและ

อุปสรรคดังนี้  

 ๘.๑ ระยะเวลาการประชาสัมพันธคอนขางนอยทําใหบุคลากรภายนอกท่ีเขารวมกิจกรรมบางกิจกรรม

คอนขางนอย 

 ๘.๒ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีเวลากําจัด ทําใหตัดกิจกรรมไปบางสวนเพ่ือใหเปนไป

ตามเวลาท่ีกําหนด ทําใหการจัดกิจกรรมไมเปนไปตามแผนท่ีไดวางไว 

 ๘.๓ มีการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรมในวันเดียวกันทําใหแผนกําหนดการของกิจกรรกรรมคลาดเคลื่อน

ไมเปนไปตามแผนท่ีไดวางไว 

๘.๔ สถานท่ีในการจดักิจกรรมบางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยน ทําใหไมสามารถทําตามแผนท่ีวางไว  

มีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีแบบกะทันหัน 

๘.๕ การติดตอประสานงานกิจกรรมท่ีทํารวมกับชมรมยังไมชัดเจน เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬา

สัมพันธ เนื่องจากตองใชระยะเวลายาวในดําเนินการใหตอเนื่อง     

๘.๖ ผูเขารวมโครงการเปนเด็กชั้นประถมศึกษา การใหความรูในเรื่องของบุหรี่กับเด็กยังถือเปนเรื่องท่ี

ไกลตัว จึงทําใหเด็กเกิดความเขาใจไดยาก 

๘.๗ วิทยากรในบางกิจกรรม ขาดการเตรียมตัวในการใหความรูกับเด็ก อาจจะใชภาษาท่ีเด็กเขาใจได

ยาก ทําใหยงัรับความรูไดไมมาก 



๔ 

 

๘.๘ การสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม เชน การทํากระทงจากขนมปงมีการสูญเสีย      

ทรัยพากร (สวนผสม) จากการปรับสูตรขนมปง เพ่ือใหไดมาตรฐาน กระทงขนมปงท่ีอบไดไมข้ึนฟูบางกระทง

อบแลวไมสุกกระทงขนมปงข้ึนราและไมสามารถนําไปใชไดบางสวน และการทํากระทงจากกรวยไอศกรีมเม่ือ

ผานอากาศนานจะเหี่ยวงาย และมีกรวยไอศกรีมแตกหักหรือเสียหายบางสวน 

 

๙. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข   

๙.๑ ควรมีการจัดการประชาสัมพันธของโครงงานระยะเวลาตั้งแตเริ่มแรกท้ังหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน อยางครอบคลุมและท่ัวถึง 

๙.๒ ระยะเวลาของการทํากิจกรรมควรมีระยะเวลาท่ีมากกวานี้ เพ่ือการดําเนินกิจกรรมจะไดมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๙.๓ การจัดกิจกรรมครั้งตอไปควรมีกําหนดการท้ังเรื่องของเวลาและสถานท่ีท่ีชัดเจน และแนนอน  

๙.๔ ควรจัดกิจกรรมครั้งตอไปควรกําหนดวันใหชัดเจน ไมตรงกับกิจกรรมอ่ืนๆ 

๙.๕ ควรมีแผนการสํารองไว เพ่ือปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือไมสามารถทําไดตามแผนการครั้งแรก

ท่ีไดวางไว 

๙.๖ การจัดกิจกรรมครั้งตอไปควรมีการบริหารการจัดการ การติดตอสื่อสาร และการประสานงานให

ชัดเจน 

๑๐. ความคาดหวังและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินงาน   

๑๐.๑ นักศึกษามีทักษะการบริหารจัดการและการทํางานเปนทีมในการจัดทําโครงงานท่ีรับผิดชอบ 

๑๐.๒ นักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีอัตลักษณ PHRAES’ model 

     ๑๐.๓ นักศึกษาไดสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางองคกรวิชาชีพ องคกรอ่ืน และประชาชนในชุมชน

และทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

   

๑๑.งานท่ีจะดําเนินตอหลังจากการดําเนินงานโครงการ   

ติดตามผลการทํากิจกรรมของนักศึกษาในดานการบริหารจัดการและทํางานเปนทีม นําขอมูลจากผล

การประเมินโครงการมาปรับใชในการเขียนและวางแผนโครงการในปถัดไป 

  

๑๒. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการอบรม   

๑๒.๑ สวนของผูจัด    

๑) การเตรียมการ 



๕ 

 

- ระยะเวลาตั้งแตเขียนโครงการถึงอนุมัติ การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ และการเตรียมสถานท่ี

จัดกิจกรรมคอนขางมีระยะเวลาท่ีจํากัด 

- ระยะเวลาการประชาสัมพันธกิจกรรมบางกิจกรรมคอนขางนอย ทําใหผูเขารวมกิจกรรม

ไมไดตามเปาหมายท่ีวางไว เชน การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 

๒) ระยะดําเนินการ 

- กิจกรรมคอนขางมากและระยะเวลาดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรมคอนขางติดกันทําให

กิจกรรมท่ีเปนกลุมมีระยะเวลาดําเนินงานคอนขางนอย และกิจกรรมบางอยางมีการปรับลดลงไมเปนไปตามท่ีวางไว 

๑๒.๒ สวนของวิทยากร   

-       

 

๑๓. ความสําเร็จของการดําเนินงาน   

๑๓.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค    

บรรลุตามวัตถุประสงค  

๑๓.๒ เปรียบเทียบกับเปาหมาย     

บรรลุตามเปาหมาย   

 

๑๔. สรุปผลการดําเนินงานประเมินการดําเนินโครงการ   

๑๔.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค    

บรรลุตามวัตถุประสงค   

 

 

๑๔.๒ เปรียบเทียบกับเปาหมาย    

  ๑) นักศึกษารอยละ ๘๗.๕ มีความเขาใจการบริหารจัดการและทํางานเปนทีมเพ่ิมข้ึน 

๒) นักศึกษารอยละ ๑๐๐ มีทัศนคติท่ีดีตอการบําเพ็ญประโยชนและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

 ๓) นักศึกษารอยละ ๘๗ มีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ 

 

 

 

 



๖ 

 

๑๔.๓ สรุปผลการดําเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ      

วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแกไข 

การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

๑. มีการบรรจุโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจาํปของ

วิทยาลัยหรือไม 

- มีการบรรจุ โครงการในแผนปฏิบั ติ

ราชการปงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการท่ี 

St๖๐_๐๗ 

- ไมมี 

๒. โครงการสอดคลองกับแผน /

พันธกิจของ วพบ. หรือไม

อยางไร 

- โครงการสอดคลองกับแผน/ พันธกิจของ 

วพบ. เนื่องจากผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

- ไมมี 

๓. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ

(คณะกรรมการทําไปเก็บไป)

หรือไม 

- มีการกําหนดผูรับผิดชอบงาน โดยแบง

หนาท่ีตามกิจกรรมท่ีดําเนินงานตามกลุม

เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ภายใตการกํากับ

ดู แล ของอาจารย ป ระจํ ากลุ ม ดั งนี้ 

กิจกรรมระยะท่ี ๑ ประกอบดวย  

   ๑) การจัดงานวันพยาบาลแหงชาติ  

   ๒) การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  

   ๓) การจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมระยะท่ี ๒ ประกอบดวย  

   ๑) การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธ  

   ๒) การจัดกิจกรรมรณรงคการเลิกสูบ

บุหรี่  

   ๓) การจัดงานวันลอยกระทง 

- ไมมี 

 

๔. ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนด

ไวเหมาะสมหรือไม 

- เหมาะสมพอควร แต มีข อจํ ากัด/

ปญหาเก่ียวกับการข้ันเตรียมการ

กิจกรรมเนื่องจากระยะเวลาคอนขาง

น อ ยก อน วั น จั ด กิ จ ก รรม แ รก ใน

โครงการ  

- ในการจัดทําโครงการครั้งตอไป 

ควรมีเวลาในการเตรียมการไม

นอยกวา ๑ เดือน 

 

๕. งบประมาณท่ีกําหนดเหมาะสม

หรือไม 

- ยังไมมีความเหมาะสม (ใชงบประมาณ 

จากเงินรายไดสถานศึกษา)  

 

- การใชจายงบประมาณไมเปนไป

ตามท่ีตั้งงบไว ใชจายงบประมาณ

คิดเปนรอยละ  เนื่องจากบาง

กิจกรรมไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก 



๗ 

 

วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแกไข 

๖. มีการนําเสนอเพ่ือขออนุมัติ

กอนการดําเนินการหรือไม 

- มีการนําเสนอเพ่ือขออนุมัติกอนการ

ดําเนินการ 

- ไมมี 

การดําเนินการตามแผน (Do) 

๑. มีการดําเนินการตามข้ันตอนท่ี

วางแผนไวหรือไม 

มีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว  ดังนี ้

ข้ันเตรียม  

   ๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ

โครงการ 

   ๒. ประชุมชี้แจงการดําเนินกิจกรรม

แกนักศึกษาเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ภายใต

การกํากับดูแลของอาจารยประจํากลุม 

ข้ันดําเนินการ  

   ๑. ประสานงานกับผูรับผิดชอบแตละ

กิจกรรม และประชาสัมพันธโครงการ 

   ๒. ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมระยะท่ี ๑ ประกอบดวย 

๑) การจัดงานวันพยาบาลแหงชาติ  

๒) การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  

๓) การจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม  

กิจกรรมระยะท่ี ๒ ประกอบดวย  

๑) การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธ  

๒) การจัดกิจกรรมรณรงคการเลิกสูบบุหรี่  

๓) การจัดงานวันลอยกระทง   

ข้ันประเมินผล  

   ๑. ประเมินและสรุปผลการอบรม 

- ไมมี 

๒. มีผูรับผิดชอบตามท่ีระบุไวใน

แผนหรือไม 

- มีผูรับผิดชอบตามท่ีระบุไวในแผน - ไมมี 

๓. มีการประสานกับผูเก่ียวของคือ

ใครบาง 

- หัวหนาพยาบาล หัวหนาหอผูปวย 

โรงพยาบาลแพร 

- ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลแพร 

- การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดแพร 

- บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

- ไมมี 



๘ 

 

วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแกไข 

(มหาชน) 

- ชมรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 

- อาจารยสอนดนตรีลานนา 

- สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑ แพร 

- บุคลากรในวิทยาลัยฯ  

- นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นป 

- ชมรมกีฬาและนันทนาการ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี แพร 

- องคการบริหารสวนตําบลนาจักร 
๔. สามารถดําเนินการตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม 

 

- กิจกรรมในโครงการสวนใหญมีการ

ดํ าเนินงานและทํากิจกรรมตาม ท่ี

กําหนด แตมีการจัดกิจกรรมแขงขัน

กีฬาสัมพันธ ระยะเวลาไมเปนไปตาม

กําหนดไว  

- มีกิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธ

ระยะเวลาไมเปนไปตามท่ีกําหนด

เนื่องจากจํากัดดวยระยะเวลา

ของการเรียนตามรายวิชาเรียนรู

ผานกิจกรรม  

- แนวทางแกไข คือ วางแผน

กิจกรรมใหสอดคลองกับ

ระยะเวลาการจัดการเรียนการ

สอน  

๕. สามารถดําเนินการตาม

งบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

- ไมสามารถดําเนินงานตามงบประมาณ

ท่ีกําหนดไว เนื่องจากงบประมาณ

บางสวนไดรับการสนับสนุนจาก

องคการบริหารสวนตําบลนาจักร ทํา

ใหใชงบประมาณคิดเปนรอยละ 

๓๖.๐๒ 

- ควรวางแผนการใชงบประมาณ

ใหพอเหมาะกับกิจกรรมท่ี

ดําเนินการในโครงการใหชัดเจน 

การประเมินการดําเนินการ (Check) 

๑. กําหนดวิธีการประเมินผลตาม

ตัวชี้วัดแตละตัวอยางไร 

- มีการกําหนดเกณฑการประเมินผล

ตามตัวชี้วัด ดังนี ้

๑. นักศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ มี

ความเขาใจการบริหารจัดการและ

ทํางานเปนทีมเพ่ิมข้ึน 

๒. นั กศึกษาไม น อยกว ารอยละ ๘๐ มี

- ไมมี 



๙ 

 

วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแกไข 

ทัศนคติท่ีดีตอการบําเพ็ญประโยชนและการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

๓. นักศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ มี

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพกายและ

จิตใจ 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล

ตัวชี้วัดแตละตัว คืออะไร มี

ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล คือ  

๑. แบบประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา

ดานการบริหารจัดการและการทํางานเปน

ทีม ระยะท่ี ๑ 

๒. แบบประเมินตามกิจกรรมยอยใน

โครงการ 

   มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม  เนื่ อ ง จ า ก 

ค รอ บ ค ลุ ม ต าม วั ต ถุ ป ระส งค ข อ ง 

โครงการ   

- ไมมี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีวางหรือไม 

 

- ผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงคท่ี

วางไว (ดังแสดงไวในภาคผนวก) 

- ไมมี 

๔. ปญหาหรือจุดออนท่ีพบในการ

ดําเนินการมีหรือไม 

๑. ช ว งระยะ เวล าตั้ งแต ก าร เสน อ

โครงการและโครงการอนุมัติ จนถึง

วันดําเนินการมีระยะเวลาคอนขาง

นอย  

 

 

๒. ระยะเวลาเตรียมการคอนขางมีนอย 

ทํ า ให มี เวล า เต รี ย มดํ า เนิ น การ

ประชาสัม พันธผู รวมงานในบาง

กิจกรรมคอนขางนอย  

๓. มีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีจัดกิจกรรม 

- ควรวางแผนระยะเวลาตั้งแตการ

เขียนโครงการ  เสนอโครงการ 

และโครงการอนุมัติในระยะเวลา 

๑ เดือน  และกําหนดวันและ

สถานท่ีจัดกิจกรรมในโครงการให

ชัดเจน 

- ควรมีระยะเวลาในการตรียมการ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ กิ จ ก ร ร ม ท่ี

พอสมควร 

 
- ควรมีการประสานงานระหวาง

เรื่อ งสถาน ท่ีจั ด กิจกรรมบาง

กิจกรรมใหชัดเจน  

๕. มีขอดีหรือจุดแข็งของการ

ดําเนินการมีหรือไม 

- ทีมพยาบาลโรงพยาบาลแพร และ 

อาจารย  เจ าหน า ท่ี  และนั ก ศึ กษ า

- ไมมี 



๑๐ 

 

วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแกไข 

พยาบาลศาสตรชั้นป ท่ี  ๑ และ ๒ ให

ความรวมมือเปนอยางดีในการระหวาง

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการ 

ถึงแมจะมีระยะเวลาการประสานงาน

คอนขางนอย 

- ทีมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

นาจักรใหความรวมมือเปนอยางดี 

- อาจารยผูรับผิดชอบประจํากลุมแตละ

กิจกรรม และนักศึกษาในวิทยาลัยฯ รวม

แรงรวมใจชวยเหลือกันตั้ งแต ระยะ

เตรียมการ ดําเนินกิจกรรมจนถึงในการ

ประเมินผลการจัดโครงการจริงเปนอยาง

ด ี

 

การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) 

๑. มีการระดมสมองเพ่ือหาหนทาง

เสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพ่ิมและ

แกปญหาหาหรือจุดออนท่ีพบ

หรือไม 

- มีการทํา AAR หลังทําโครงการ เพ่ือให

รับทราบขอดีขอดอยและขอเสนอแนะ 

ดังเสนอไวในสวน PDC 

 

- ไมมี 

๒. มีการวางแผนการนําผลท่ีได

จากการระดมสมอง (ตามขอ๑) 

ไปพัฒนาการจัดประชุมครั้ง

ตอไปหรือไม 

มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาการทํากิจกรรม

ครั้งตอไป 

- รวบรวมขอเสนอแนะในแบบ ประเมิน

โค รงก ารฯ  เพ่ื อ วางแผน การจั ด

โครงการพัฒนานั กศึ กษาด านการ

บริหารจัดการและการทํางานเปนทีม 

ระยะท่ี ๑ ในครั้งตอไป 

- การเขียนโครงการเพ่ือบูรณาการ

กับการเรียนการสอนควรมีความ

ชั ด เจ น  แ ล ะ มี ร ะ ย ะ เว ล า ท่ี

เห ม า ะ ส ม ตั้ ง แ ต เต รี ย ม ก า ร 

ดําเนินการ และประเมินผล 

- ปรับลดกิจกรรมในโครงการใหมี

จํานวนลดลง  

 

๓. ใหมีการกําหนดผูรับผิดชอบใน

การนําผลท่ีไดจากการระดม

สมอง (ตามขอ๑) ไปพัฒนาการ

จัดประชุมครั้งตอไปหรือไม 

- มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการนําผล

ท่ีไดจากการระดมสมอง (ตามขอ ๑) 

ไปเพ่ือการวางแผนการโครงการพัฒนา

นักศึกษาดานการบริหารจัดการและการ

ทํางานเปนทีม ระยะท่ี ๑ ในครั้งตอไป  

 - กําหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชา 

หรือฝายกิจการนักศึกษาและทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม เปน

ผูรับผิดชอบในวางแผน เขียน

แผนงาน และประสานการจัดงาน



๑๑ 

 

วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแกไข 

ดังกลาวในครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

๑๕. ภาพประกอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม   

๑) การจัดงานวันพยาบาลแหงชาติ 

      
 

       
 

๒) การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 

 

 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

๓) การจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

๓) การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธ  

 

 

 

                                                                 



๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                            

๒) การจัดกิจกรรมรณรงคการเลิกสูบบุหรี่ 

 

 

 



๑๖ 

 

 

  

 

 

    

 

๓) การจัดงานวันลอยกระทง 

               
 

 

           
 

 
 

 

 



๑๗ 

 

 ลงชื่อ..................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นางสาวศิราวัลย เหรา) 

   งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

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

      (นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล) 

หัวหนาฝายกิจการนักศึกษาและทํานุฯ 

 

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

      (นายเชษฐา   แกวพรม) 

   รองผูอํานวยการ กลุมวิชาการ 

 

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

      (นายปนนเรศ  กาศอุดม) 

ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

ผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาดานการบริหารจัดการและการทํางานเปนทีม ระยะท่ี ๑ 
 เกณฑการใหคะแนน        ๔.๕๐ - ๕.๐   มากท่ีสุด 

   ๓.๕๐ - ๔.๔๙   มาก ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ปานกลาง 
   ๑.๕๐ - ๒.๔๙  นอย ๑.๐ - ๑.๔๙  นอยท่ีสุด 
  

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

 

กอนทํากิจกรรม หลังทํากิจกรรม 

 

Mean S.D Mean S.D 

 

1. ความเขาใจในการกําหนดเปาหมายของโครงการและ
วิธีการบรรลุเปาหมายนั้น 

2.91 0.68 3.86 0.80 

 

2. ความเขาใจในการวางแผนและจัดระบบงานใน
โครงการ 

2.89 0.75 3.93 0.82 

 

3. ความรอบรูและความเขาใจงานในหนาท่ีและงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับโครงการ 

2.95 0.83 3.82 0.95 

 

4. ความสมํ่าเสมอและความเหมาะสมในการสื่อสารหรือ
แจงขอมูลท่ีจําเปนและเปนประโยชนในการทํางานแก
ผูรวมงาน 

2.84 0.81 3.77 0.94 

 

5. ความเขาใจในระบบบริหารจัดการท่ีมีหลักการและ
ตรวจสอบได 

2.89 0.78 3.89 0.97 

 

6. ความเขาใจในการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน
แกสวนรวม และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง จํากัด หรือ
เกิด  ประโยชนสูงสุด 

3.23 0.86 4.23 0.94 

 

7. ความเขาใจในการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.95 0.78 3.89 0.95 

 
รวม 2.95 0.78 3.91 0.91 

 
8. มีสวนรวมในกระบวนการทํางานของกลุม 3.36 0.72 4.34 0.99 

 

9. แสดงพฤติกรรมตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายของกลุม 3.30 0.63 4.20 0.93 

 
รวม 3.33 0.67 4.27 0.96 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป 

1. อยากใหมีรายวิชานี้อีกในปถัดไปคะ 

 

 



๒๐ 

 

สรุปแบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการจัดโครงงาน 

“สาละรวมใจ บริจาคโลหิตเทิดไทสมเด็จยา 21 ตุลาวันพยาบาลแหงชาติ” 

วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร   

                   

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

mean SD 

ระดับความพึงพอใจตอการจัดโครงการโดยรวม  

1. การประชาสัมพันธโครงงาน 4.35 0.60 
2. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดโครงงาน 4.40 0.61 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลา  4.47 0.64 
4. การจัดลําดับข้ันตอนของกิจกรรม 4.38 0.66 
5.ทานพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในภาพรวม 4.51 0.50 
ดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงงาน  
1. เพ่ือสรางการรับรูแกนักศึกษา บุคลากร คณะครูอาจารย และบุคคลท่ัวไป
ถึงวันพยาบาลแหงชาต ิ                      4.49 0.53 
2. เพ่ือเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร คณะครูอาจารย และบุคคลท่ัวไปรวมกัน
ทําความดี สงเสริมการมีจิตสํานึกสาธารณะแกนักศึกษา บุคลากร คณะครู
อาจารย และบุคคลท่ัวไป 4.57 0.50 
3. เพ่ือชวยเพ่ิมการสํารองโลหิตใหแกธนาคารเลือดของโรงพยาบาลแพร 4.57 0.56 
กิจกรรมนิทรรศการสมเด็จยาฯ และการบริจาคโลหิต  
1. ทานไดรับรูวา วันท่ี ๒๑ ตลุาคม เปนวันพยาบาลแหงชาติ และวันคลาย
วันพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 4.65 0.54 
2. ทานไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตัวกอนและหลังบริจาคโลหิต 4.49 0.56 
3. ทานไดรับประโยชนจากบอรดนิทรรศการและเอกสารเก่ียวกับการบริจาคโลหิต 4.43 0.58 
ประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมการบริจาคโลหิต  
๑. ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดทําความดี เสียสละเพ่ือสังคม 4.78 0.42 
๒. ทานไดแบงปน “การให” โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 4.74 0.44 
๓. ทานรับรูวามีความตองการใชโลหิต หรือขาดแคลนโลหิต 4.71 0.46 
*******เกณฑการใหคะแนน ๔.๕๐ - ๕.๐   มากท่ีสุด           ๓.๕๐ - ๔.๔๙   มาก  

๒.๕๐ - ๓.๔๙  ปานกลาง     ๑.๕๐ - ๒.๔๙  นอย  ๑.๐ - ๑.๔๙  นอยท่ีสุด                                    

 

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

1. อยากใหมีการประชาสัมพันธท่ีมากกวานี้และขยายระยะเวลาของกิจกรรม 

อยากใหมีปายบอกลําดับข้ันตอนการรับบริจาคโลหิตดวย 

 



๒๑ 

 

สรุปรายงานการประเมินผลโครงงาน Green place in my collage 

วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙ 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 

จากการประเมินการมีสวนรวมขอผูเขารวมโครงงาน Green place in my collage จํานวนท้ังสิ้น                          

๑๓๔ คน ตอบแบบสอบถามจาํนวน ๑๓๔ คน คิดเปนรอยละรอย  สรุปขอมูลไดดังนี้ 

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล         

 การวิเคราะหขอมูลมีระดับคะแนน ดังนี้       

  การมีสวนรวมมากท่ีสุด ระดับคะแนน เทากับ ๕     

  การมีสวนรวมมาก  ระดับคะแนน เทากับ ๔     

  การมีสวนรวมปานกลาง ระดับคะแนน เทากับ ๓     

  การมีสวนรวมนอย  ระดับคะแนน เทากับ ๒     

  การมีสวนรวมนอยท่ีสุด  ระดับคะแนน เทากับ ๑ 

การหาคาเฉล่ีย เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑการประเมินคาเฉลี่ย     

  คาเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีสวนรวมมากท่ีสุด     

  คาเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีมีสวนรวมใจมาก     

  คาเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีสวนรวมปานกลาง     

  คาเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีสวนรวมนอย     

  คาเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีสวนรวมนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย ๒๑ ๑๕.๖๗ 
หญิง ๑๑๓ ๘๔.๓๓ 
รวม ๑๓๔ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๑ พบวา ผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 

สถานภาพผูตอบ จํานวน (คน) รอยละ 
นักศึกษา ๙๘ ๗๓.๑๔ 
พนักงาน/ขาราชการ ๓๖ ๒๖.๘๖ 
อ่ืนๆ ๐ ๐ 
รวม ๑๓๔ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนนักศึกษา  คิดเปนรอยละ  ๗๓.๑๔  รองลงมา

เปนพนักงาน/ขาราชการ  คิดเปนรอยละ ๒๖.๘๖ 



๒๒ 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแสดงความมีสวนรวมในการจัดโครงงาน Green place in my collage                    

ตารางท่ี 3 แสดงความมีสวนรวมในการจัดโครงงาน Green place in my collage 

การประเมินการมีสวนรวมในโครงการ Green place in my collage 

ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ี
ย 

SD ผลลัพธ 
  มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
๑ ทานใหการสนับสนุนในการ

ปลูกตนไมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ือใหเกิดความรมรื่นใน
วิทยาลัยฯ 

๘๘ 
(๖๕.๖๗) 

๔๖
(๓๔.๓๓) 

๐ ๐ ๐ ๔.๖๖ ๐.๓๗ มากท่ีสุด 

๒ ทานมีความเต็มใจท่ีจะรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียวของวิทยาลัยฯ 

๙๔ 
(๗๐.๑๕) 

๔๐ 
(๒๙.๘๕) 

๐ ๐ ๐ ๔.๗๐ ๐.๓๘ มากท่ีสุด 

๓ ทานดูแลรักษาตนไมใหญใน
วิทยาลัย 

๖๘ 
(๕๐.๗๕) 

๕๗ 
(๔๒.๕๔) 

๘ 
(๕.๙๗) 

๑ 
(๐.๗๔) 

๐ ๔.๔๓ ๐.๘๘ มาก 

๔  ทานรวมกิจกรรมรณรงคดูแล
รักษาตนไม “Green place in 
my collage” 

๙๕ 
(๗๐.๙๐) 

๓๗ 
(๒๗.๖๑) 

๒ 
(๑.๔๙) 

๐ ๐ ๔.๖๙ ๐.๙๓ มากท่ีสุด 

๕ ทานสามารถตักเตือนผูอ่ืนท่ีท้ิง
ขยะในบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของ
วิทยาลัยฯ 

๖๘ 
(๕๐.๗๘) 

๕๖ 
(๔๑.๗๙) 

๑๐ 
(๗.๔๖) 

๐ ๐ ๔.๔๓ ๐.๘๐ มาก 

 ๖ ทานจะรักษาและหวงแหน
ตนไมท่ีตนเองปลูก 

๘๙ 
(๖๖.๔๒) 

๔๒ 
(๓๑.๔๑) 

๓ 
(๒.๒๔) 

๐ ๐ ๔.๖๔ ๐.๘๑ มากท่ีสุด 

 ๗ ทานมีความใสใจและเห็นคุณคา
ของการปลูกตนไม 

๑๐๓ 
(๗๖.๗๘) 

๓๐ 
(๒๒.๓๙) 

๑ 
(๐.๗๕) 

๐ ๐ ๔.๗๖ ๐.๙๗ มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย ๔.๖๒  มากท่ีสุด 
   

จากตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการประเมินการมีสวนรวมในโครงงาน 

Green  place in my collage พบวาผูเขารวมมีสวนรวมในโครงงานอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๖๒ โดยผูเขารวมมีสวน รวมใน ๕ รายการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ ทานมีความใสใจและเห็น

คุณคาของการปลูกตนไม คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๗๖ ทานมีความเต็มใจท่ีจะรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวของวิทยาลัยฯ  

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๐ ทานรวมกิจกรรมรณรงคดูแลรักษาตนไม “Green place in my college” คาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๖๙ ทานใหการสนับสนุนในการปลูกตนไมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือใหเกิดความรมรื่นในวิทยาลัยฯ 

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๖ และทานจะรักษาและหวงแหนตนไมท่ีตนเองปลูก  คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๔  และมีสวน

รวมในโครงงานในระดับมาก  ๒ รายการดังนี้  ทานดูแลรักษาตนไมใหญในวิทยาลัย คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ 

และทานสามารถตักเตือนผู อ่ืนท่ี ท้ิงขยะในบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของวิทยาลัยฯ  คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓                     

จากผลการประเมินดั งกล าว ทํ าให ท ราบว าผู เข าร วม โครงงาน มีส วน รวมอยู ใน ระดับมาก ท่ี สุ ด                          



๒๓ 

 

โดยผูจัดทําโครงงานจะนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องการมีสวนรวมในการดูแลตนไมในวิทยาลัยและ

การใหคําแนะนําการท้ิงขยะในบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของวิทยาลัย ใหผูเขารวมโครงงานมีสวนรวมมากข้ึนตอไป 

ขอเสนอแนะ             

- ควรปลูกตนไมตอนเชา  หรือตอนเย็น 

- ควรใหขอมูล ความรูเก่ียวกับตนไมท่ีจะปลูก        

- คาซ้ือตนไมควรใหตามความสมัครใจ         

- จํานวนตนไมมากเกินควรเฉลี่ยปลูกหลายๆครั้ง        

- ควรมีการวางแผนจัดการเวลาใหการขุดหลุมตนไมใหเหมาะสม      

- จัดใหมีการปลูกตนไมทุกๆป          

- เพ่ิมจํานวนตนไมใหมากกวานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

สรุปรายงานการประเมินผลโครงงาน สงเสริมการออกกําลังกายดวยกีฬาสี  สงเสริมความดีดวยคุณธรรม 
จากการประเมินการการมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของผูเขารวมกิจกรรมและการประเมินการ

ออกกําลังกายโครงงานสงเสริมการออกกําลังกายดวยกีฬาสี  สงเสริมความดีดวยคุณธรรมจํานวนท้ังสิ้น ๙๙คน

ตอบแบบสอบถามจํานวน ๙๙ คน สรุปขอมูลไดดังนี้ 

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลมีระดับคะแนน ดังนี้        

ทําทุกๆครั้ง       ระดับคะแนน เทากับ ๕       

ทําบอยๆ ระดับคะแนน เทากับ ๔                

ทําบางครั้ง ระดับคะแนน เทากับ ๓       

แทบจะไม ระดับคะแนน เทากับ ๒       

ไมทําเลย ระดับคะแนน เทากับ ๑ 

 การหาคาเฉลี่ย เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑการประเมินคาเฉลี่ย     

คาเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00ดีมาก                                    
คาเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50ดี                                   
คาเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50ปานกลาง                         
คาเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50นอย                             
คาเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50นอยมาก 

ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี ๑แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย ๑๒ ๑๐๐ 

หญิง ๘๗ ๑๐๐ 

รวม ๙๙ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๑พบวา ผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 

สถานภาพผูตอบ จํานวน (คน) รอยละ 

นักศึกษา ๙๙ ๑๐๐ 

อ่ืนๆ ๐ ๐ 

รวม ๙๙ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนนักศึกษา  คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 

 

 



๒๕ 

 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแสดงการมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของผูเขารวมและมีการออกกําลังกาย

โครงงานสงเสริมการออกกําลังกายดวยกีฬาสี  สงเสริมความดีดวยคุณธรรม 

ผลวิเคราะหแสดงการประเมินพฤติกรรมคุณธรรม๘ประการ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

คาเฉลี่ย S.D. ผลลัพธ 

 ความสะอาด   

1 คุณทําความสะอาดรางกายหลังจากเลนกีฬา  

๔.๐๔ 

 

๐.๘๗ 

 

    ด ี2 หลังจากเลนกีฬาเสร็จคณุมีการเก็บอุปกรณอยางเปนระเบียบ 

3 คุณทําความสะอาดสถานท่ีทุกครั้งหลังเลนกีฬาเสร็จ 

 ความขยัน  

1 เมื่อคุณตองลงแขงขันคุณมีความตัง้ใจฝกซอมและความกระตือรือรนในการฝกซอมทุกครั้ง  

๓.๗๕ 

 

๐.๘๑ 

 

 

    ด ี2 คุณมีความเพียรพยายามหาทักษะในการฝกซอมใหคณุบรรลเุปาหมายท่ีคุณตั้งไว 

 ความสุภาพ   

1 เมื่อคุณทําผิดคณุมักจะกลาวคําขอโทษ ๔.๑๓ ๐.๙๑  

    ด ี2 เมื่อสมาชิกในทีมของคุณทําผิดคณุมักแสดงสีหนาทาทางท่ีไมพอใจตอเพ่ือนรวมทีมของคุณ 

 ประหยัด  

1 คุณใชทรัพยสินสิ่งของของสถานศึกษาอยางรูคุณคา ๓.๗๑ ๑.๐๓ ปานกลาง 

2 คุณใชวัสดุ อุปกรณท่ีมีอยูอยางสรางสรรค เชน นําทอ PVC มาทําเปนประตโูก 

 ความสามัคคี  

1 คุณมสีวนรวมในการทํากิจกรรมกับหมูคณะดวยความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  

๔.๓๐ 

 

๐.๖๒ 

 

    ด ี2 คุณใชเหตผุลและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในการทํากิจกรรม 

3 คุณยอมรับในบทบาทหนาท่ีของตนเอง และของผูอ่ืน ตลอดจนยอมรับการตดัสินของกลุม 

 ความมีวินัย  

1 เมื่อมีการแขงขันคณุปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน  

๔.๓๔ 

 

๐.๖๕ 

 

   ด ี2 เมื่อเขารวมกิจกรรมคณุสามารถปฏิบัติงานหรือเขารวมกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ความมีนํ้าใจ  

1 เมื่อผูอ่ืนตองการความชวยเหลือคณุจะใหความชวยเหลือผูอ่ืนท่ีเดือดรอน  

๔.๒๑ 

 

๐.๖๕ 

 

    ด ี2 คุณมีความเสียสละ เอ้ืออาทรมีนํ้าใจในการชวยเหลือผูอ่ืนดวยหัวใจความเปนมนุษย 

 ซ่ือสัตย  

1 คุณมีความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม  

๔.๑๘ 

 

๐.๖๙ 

 

     ดี 2 คุณความประพฤติและปฏิบัติหนาท่ีดวยความสจุริต 

รวม ๔.๐๘ ๐.๘๒  

   

 



๒๖ 

 

ผลวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของโครงงาน 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

คาเฉลี่ย S.D. ผลลัพธ 

1. ความเหมาะสมของวัน-เวลาในการจัดโครงงาน ๓.๖๕ ๐.๘๘ ด ี

2. ความพึงพอใจในข้ันตอนการจัดโครงการงาน ๓.๘๓ ๐.๗๙ ด ี

3. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงงาน ๓.๙๘ ๐.๗๒ ด ี

4. ความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวกเชน สื่ออุปกรณเครื่องใช ๓.๘๕ ๐.๘๑ ด ี

5. ความพึงพอใจในคุณภาพของการจัดโครงงานโดยภาพรวม ๓.๘๔ ๐.๘๐ ด ี

6. ทานตองการใหจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันอีก ๓.๗๔ ๐.๘๙ ด ี

รวม ๓.๘๓ ๐.๘๒  

 

ผลการวิเคราะหการออกกําลังกาย 

ชั้นป รอยละ 

1 ๘๘.๔๖ 

2 ๘๔.๙๓ 

รวม ๘๗.๐๐ 

 

จากตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการประเมินการโครงงานการสงเสริม

การออกกําลังกายดวยกีฬาสี สงเสริมความดีดวยคุณธรรม พบวาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร มี

คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ คิดเปนรอยละ ๘๒ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๘ โดยดานท่ีมากท่ีสุดคือ ดานมีวินัยมี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๔ รองลงมาคือ ดานสามัคคี  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐และดานท่ีนอยท่ีสุดคือดานประหยัด 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๑ ซ่ึงเกิดจากผูเขารวมโครงงานไมไดประยุกตอุปกรณกีฬา และ ไมไดใชตระหนักถึง

คุณคาและประโยชนของอุปกรณกีฬา  ซ่ึงในขอนี้ของคุณธรรมจริยธรรมผานเกณฑท่ีตั้งไวคือ คาเฉลี่ยระดับ 

3.51 – 4.50อยูในระดับดี 

การวิเคราะหผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงงาน พบวาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร มี

ความพึงพอใจในโครงงาน คิดเปนรอยละ ๘๗ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ โดยผลการวิเคราะหรายการประเมิน

ดานท่ีมากท่ีสุดคือ ประโยชนท่ีไดรับจากโครงงานมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๘ รองลงมาคือ ความพึงพอใจในสิ่ง

อํานวยความสะดวกเชน สื่ออุปกรณเครื่องใชมีคาเฉลี่ยเทากับ๓.๘๕ และนอยท่ีสุดคือ ความเหมาะสมของวัน/

เวลาในการจัดโครงงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ๓.๖๕ ซ่ึงเกิดจากผูเขารวมโครงงานมีเวลาวางไมตรงกัน 

 จากการวิเคราะหผลการออกกําลังกายของนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ และ ชั้นปท่ี ๒ พบวา นักศึกษาภายใน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร มีการออกกําลังกายโดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๗.๐๐ จําแนกเปนชั้นป

ท่ี ๑ ออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ ๘๘.๔๖ และนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ ออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ ๘๔.๙๓ 



๒๗ 

 

จากการประเมินดังกลาว ทําใหทราบวา การประเมินคุณธรรมจากพฤติกรรมการออกกําลังกาย และ 

ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ ดี แตคุณธรรมในดานประหยัดไดคะแนนนอยท่ีสุดโดยผูทําโครงงานจะนํา

ขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาในการทําโครงงานครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะ 

- สงเสริมใหผูเขารวมโครงงานตระหนักถึงคุณคาของอุปกรณกีฬา ซ่ึงเปนทรัพยสินของสวนรวม 

- จัดกิจกรรมท้ังวัน 

- อยากใหโครงงานมีความตอเนื่อง 

- จัดโครงงานในชวงหลังสอบ เพ่ือท่ีจะมีเวลาในการทํากิจกรรมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงงาน 

‘กิจกรรมรณรงคในการลด ละ เลิก บุหรี่ แนวใหม’ 

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 ณ องคการบริหารสวนตําบลนาจักร        

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
 

S.D. 

๑. กระบวนการ ขั้นตอน 

๑.๑ การประชาสัมพันธโครงงาน 3.77 0.72 

๑.๒ ความเหมาะสมของสถานท่ี 3.89 0.74 

๑.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลา 3.88 0.78 

 
๑.๔ การจัดลําดับข้ันตอนของการจัดกิจกรรม 4.00 0.67 

๒. ผูบรรยาย 

๒.๑ ความรอบรู ในเน้ือหาของผูบรรยาย 4.13 0.69 

๒.๒ ความสามารถในการถายทอดความรู 4.20 0.62 

๒.๓ การตอบคําถาม 4.12 0.65 

๒.๔ ความเหมาะสมของผูบรรยาย ในภาพรวม 4.24 0.66 

๓. การอํานวยความสะดวก 

๓.๑ โสตทัศนูปกรณ 3.98 0.86 

๔. คุณภาพและความเหมาะสมของเน้ือหา 

๔.๑ ทานไดรับความรู แนวคดิ ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากโครงงาน/กิจกรรมน้ี 4.08 0.69 

๔.๒ ทานสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงงาน/กิจกรรมน้ีไปใชในการเรียน/การปฏิบัติงาน 4.09 0.74 

๔.๓ สิ่งท่ีทานไดรับจากโครงงาน/กิจกรรมครั้งน้ีตรงตามความคาดหวังของทานหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 

4.04 0.69 

 
 
 

๔.๔ ประโยชนท่ีทานไดรับจากโครงงาน/กิจกรรม 4.18 0.68 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงงาน 4.19 0.72 

*******เกณฑการใหคะแนน    ๔.๕๐ - ๕.๐          มากท่ีสุด         ๓.๕๐ - ๔.๔๙   มาก   

        ๒.๕๐ - ๓.๔๙       ปานกลาง        ๑.๕๐ - ๒.๔๙  นอย                                 

                                      ๑.๐ - ๑.๔๙          นอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

สรุปแบบประเมินความรู 

‘กิจกรรมรณรงคในการลด ละ เลิก บุหรี่ แนวใหม’ 

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 ณ องคการบริหารสวนตําบลนาจักร        

รายละเอียด 
ระดับคะแนน 

คาเฉลี่ย 
 

S.D. 

1. สารใดท่ีมีอยูในบุหรี ่ 9.8 0.15 

2. ประโยชนของการเลิกสูบบุหรีค่ืออะไร 9.6 0.21 

3. อาการแสดงเมื่ออดบุหรี ่ 8.3 0.37 

4. สารใดในบุหรี่ท่ีทําใหหลอดลมอักเสบ 7.1 0.46 

5. หญิงมีครรภท่ีสูบบุหรี่จะสงผลกระทบตอทารกในครรภอยางไร 3.1 0.47 

6. ขอใดไมใชโทษของการสูบบุหรี ่ 9.8 0.15 

7. การสูบบุหรีม่ีประโยชนหรือไม เพราะเหตุใด 9.7 0.18 

8. การสูบบุหรีส่งผลกระทบตอใครมากท่ีสดุ 9.9 0.11 

9. เพราะเหตุใด จึงไมควรสูบบุหรี ่ 9.9 0.11 

10. ทานคดิวาการปองกันสารเสพติดเปนหนาท่ีของใคร 9.9 0.11 

*******เกณฑการใหคะแนน    8.๕๐ - 10.๐          ดมีาก         7..๕๐ - 8.๔๙   ดี   

       5.๕๐ - 7.๔๙         ปานกลาง        2.๕๐ - 5.๔๙  นอย                                 

                                      ๑.๐ - ๑2.๔๙         นอยท่ีสุด 

สรุป 

 การจัดโครงงานรณรงค ลด ละ เลิกบุหรี่ในครั้งนี้มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด..117 คนซ่ึงไดมีการ

ประเมินความพ่ึงพอใจและทดสอบความรูตามเกณฑการใหคะแนน พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ตอภาพรวมของโครงงานในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.06 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.71 และคะแนนทดสอบ

ความรูดวยการตอบคําถาม ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยนอยูท่ี 8.71 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 
โครงการกระทงดี รักษาประเพณี ใสใจส่ิงแวดลอม ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
SD x̄  

 
1.การจดัรูปแบบกิจกรรม ๐.๗๓ 

 
๔.๐๖ 

 
2.ความเหมาะสมของกิจกรรม ๐.๗๒ 

 
๔.๐๖ 

 
3.การประชาสัมพันธกิจกรรม ๐.๘๖ 

 
๓.๘๙ 

4.ตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 

๐.๗๓ ๔.๒๙ 
 

5.ตระหนักถึงปญหาของขยะท่ี
เกิดข้ึนจากประเพณีลอยกระทง 

๐.๖๐ 
 

๔.๔๗ 
 

6.การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ๐.๖๙ 
 

๔.๑๓ 
 

7.ความเหมาะสมของสถานท่ี ๐.๗๘ 
 

๓.๗๘ 
 

8.ความเหมาะสมของเวลา ๐.๗๗ 
 

๓.๘๙ 
 

9.ประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรม ๐.๖๘ 
 

๔.๒๔ 

10.ความพึงพอใจโดยรวมในการ
ทํากิจกรรม 

๐.๗๗ 
 

๔.๒๐ 

รวมท้ังหมด ๐.๐๗ ๔.๑๐ 


