การประเมินผลโครงการ
1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อสรุปผลการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
2. ขอบเขตของการประเมิน
2.1. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จานวน 30 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างของการประเมิน บุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
จานวน 40 คน ได้แก่ ครู/อาจารย์ จานวน 28 คน เจ้าหน้าที่ 12 คน
3. วิธีการดาเนินการ
ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน มีขั้นตอน ดังนี้
3.1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ มี ต่ อ โครงการ ประชุ ม สั ม มนา
การสั ง เคราะห์ งานวิ จัย และงานสร้า งสรรค์ คณะศึก ษาศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ก ารกีฬ าและสุ ขภาพ และ
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจาปีการศึกษา 2559
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม)
3.2. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ มี ต่ อ โครงการประชุ ม สั ม มนาการ
สัง เคราะห์ง านวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะ
ศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจาปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่ (f) หรือวิเคราะห์เนื้อหา
3.3. การแปลผลข้อมูล
ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅ ) โดยใช้หลักเกณฑ์
ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่

4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50

แสดงว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
แสดงว่าอยู่ในระดับมาก
แสดงว่าอยู่ในระดับปานกลาง
แสดงว่าอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.50 แสดงว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
1. ชาย
12
2. หญิง
28
รวม
40

(n=40)
ร้อยละ
30
70
100

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “โครงการประชุมสัมมนาการสังเคราะห์
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจาปีการศึกษา 2559” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
70 และเป็นเพศชาย จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30
ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานะ
คณะ
จานวน (คน)
1. ศึกษาศาสตร์
14
2. คณะศิลปศาสตร์
12
3. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2
4. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
12
รวม
40

(n=40)
ร้อยละ
35
30
5
30
100

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “โครงการประชุมสัมมนาการสังเคราะห์
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจาปีการศึกษา 2559” โดยส่วนใหญ่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 35 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นโครงการประชุมสัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจาปีการศึกษา 2559

(n=40)
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ท่านทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การร่วมกิจกรรมในโครงการ
2. การร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ สามารถ
ช่วยให้ท่านทราบกระบวนการสังเคราะห์
งานวิจัย และได้มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์
ผลงานวิจัยของอาจารย์ในสถาบันฯ

ปาน
มากที่สุด มาก
น้อย
กลาง
13
27
(32.5%) (67.5%) (-%) (-%)
31
9
(77.5%) (22.5%) (-%)

น้อย
ที่สุด
(-%)

S.D. แปลผล
4.33 0.47

มาก

(-%)

(-%)

4.78 0.42

มากที่สุด

3. การร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ทาให้ท่านได้
33
7
เห็นภาพรวมของผลงานวิจัยของบุคลากรของ (82.5%) (17.5%) (-%) (-%)
สถาบันฯ ในรอบปี

(-%)

4.83 0.38

มากที่สุด

4. การร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ทาให้ท่าน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านการวิจัย

29
11 (72.5%) (27.5%) (-%)

(-%)

(-%)

4.73 0.45

มากที่สุด

5. เวลาที่ใช้ในการทากิจกรรมโครงการมี
ความเหมาะสม

27 13
(67.5%) (32.5%) (-%) (-%)

(-%)

4.68 0.47 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม

4.66 0.44

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบ แบบสอบถามความคิด เห็น โครงการประชุมสัมมนาการ
สังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจาปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =
4.66, S.D = 0.44) คิดเป็นร้อยละ 94 โดยมีค่าเฉลี่ยตามลาดับ ดังนี้ คือ 1) การร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ทาให้
ท่านได้เห็นภาพรวมของผลงานวิจัยของบุคลากรของสถาบันฯ ในรอบปี ( ̅ = 4.83,S.D. = 0.38) 2) การร่วม
กิจกรรมในโครงการนี้ สามรถช่วยให้ท่านทราบกระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย และได้มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์
ผลงานวิจัยของอาจารย์ในสถาบันฯ ( ̅ = 4.78, S.D. = 0.42) 3) การร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ทาให้ท่านเกิดเจต
คติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ( ̅ = 4.73, S.D.=0.45) 4) เวลาที่ใช้ในการทากิจกรรมโครงการมีความ
เหมาะสม ( ̅ = 4.68, S.D.=0.47) และ 5) ท่านทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการร่วมกิจกรรมในโครงการ
( ̅ =4.33, S.D.=0.47)

มาก
ที่สุด

