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บทคัดย่อ 
 การประเมินโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 วัตถุประสงค์
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ และ เพ่ือให้มี
ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไปประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุง การจัดโครงการ
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ในครั้งต่อไปโดยมีวิธีด าเนินการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบ
การประเมินโครงการ PDCA กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.2-3 และ 
ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ที่เข้าร่วมประชุม เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามและน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
ประเมินโครงการ พบว่า 
 การประเมินผลโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ด าเนินตาม
รูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมิน 2558 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 100 คน ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ปกครองของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะ เป็นผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช. จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.00 และเป็นผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวส. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) 4.16 และ 
มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.78 โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 
ความเหมาะสมของการแจ้งรายละเอียดของวิทยาลัยฯ ให้ผู้ปกครองทราบ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.33 
และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.70 ความประทับใจที่ผู้ปกครองได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุมผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.32 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 
ความประทับใจที่ผู้ปกครองได้รับจากการพบครูที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.27 และมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.68 ความเหมาะสมของการลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.24 
และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 ความชัดเจนในการแนะน ารายละเอียดการเรียน
สอนของวิทยาลัยฯ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.21 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.64  
ความต้องการเข้าร่วมโครงการ ฯ และความเหมาะสมของการชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิทยาลัย  
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.20 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 ความเหมาะสม
เรียบร้อยของการพบครูที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.19 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.81 ความจ าเป็นของโครงการ ฯ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.17 และมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 ความเหมาะสมของสถานที่ประชุม มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.13 และมีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.85 ความเหมาะสมของ วัน เวลา ที่ด าเนินการการประชุม  
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.03 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 ความพร้อม 
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ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุม มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.97 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.94 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือทรัพยากร ที่ใช้ในการด าเนินการประชุม  
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.88 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94 ตามล าดับ 
  
3.ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ด้ านการส่ งเสริมผู้ เรียนได้มีคุณลักษณะที่ ดีตามรูปแบบ L.O.V.E. Model ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2558 มีส่วนสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 
 3.2 มีความต้องการใช้ ระบบ SMS  
 3.3 อยากให้วิลัยรักษาเวลาในการประชุม ให้ตรงตามก าหนดการด้วย 
 3.4 สถานที่ประชุมร้อน แอร์ไม่เย็น 

3.5 ควรมีเอกสารสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนด้วย 
(ฟังบรรยายไม่ทัน) 
 


