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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมินโครงการ 
 1.1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการที่ด าเนินงาน (อ้างอิงเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, สภาพปัญหาของการ

ด าเนินโครงการ ฯลฯ โดยกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของโครงการที่ด าเนินงาน ว่าท าไมต้องท า เพราะอะไร วัตถุประสงค์คืออะไร) 

..........................................................................................................................................................................……………………. 

..........................................................................................................................................................................……………………. 
 1.1.2 ความส าคัญหรือความจ าเป็นของการประเมินโครงการ (โดยระบุประโยชน์ คุณค่า ความส าคัญ และรูปแบบ (Model) ที่

ใช้ในการประเมินครั้งนี้) 
..........................................................................................................................................................................……………………. 
..........................................................................................................................................................................……………………. 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการประเมินโครงการ  

(เช่น ใช้รูปแบบ CIPP Model ต้องเขียนวัตถุประสงค์ 
ให้สอดคล้องกับ Model ที่เลือก) 

1.2.1 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม/บริบท ของโครงการ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................……………………........……..... 
1.2.2 เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ................................................................................................................................……… 
......................................................................................................................................................................................……………………. 
1.2.3 เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ..........................................................................................................................…………… 
.....................................................................................................................................................................................................………. 
1.2.4 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ..................................................................................................................................…………… 
.....................................................................................................................................................................................................………. 

 

1.3 ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
 (ต้องเขียนให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการประเมิน (ที่จะปรากฏในทา้ยบทที ่2) ประกอบดว้ย ขอบเขตประชากร ขอบเขตเน้ือหา 
ขอบเขตพื้นที่ที่ประเมิน ขอบเขตเวลาในการประเมิน และงบประมาณในการประเมิน มีแนวการเขียนดังนี้) 

1.3.1 ขอบเขตประชากร (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลว่าเป็นใครจ านวนเท่าไร ถ้าระบุจ านวนไม่ได้ให้ประมาณ) 
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มกีี่กลุ่ม จ านวนกี่คน ได้แก ่ 

..................................................................................................................................................................................................... 
1.3.2 ขอบเขตเน้ือหา (ให้ระบตุัวบ่งชี้แต่ละด้านของรูปแบบที่ใช้ประเมิน ว่าจะรวบรวมข้อมูลเร่ือง (ตัวแปร) อะไรมีหัวข้อย่อย (เนื้อหา) 

อะไรบ้าง ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา รวมถึงเกณฑก์ารประเมิน) 
..................................................................................................................................................................................................... 

 มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในแผนหลกัของหน่วยงานหรือไม่อยา่งไร..................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................... 

1.3.3 ขอบเขตพื้นที่ประเมิน (ให้ระบุพืน้ที่ที่จะรวบรวมข้อมูล คือ พื้นที่ที่อยู่หรอืที่ท างานของประชากร โดยทั่วไปก็คือพื้นที่ของการด าเนิน
โครงการนั่นเอง) 

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

..................................................................................................................................................................................................... 
1.3.4 ขอบเขตระยะเวลา (ให้ระบุระยะเวลาท าการประเมิน ตัง้แต่เร่ิมจนจบถึงการรายงานการประเมิน) 

 ผู้ประเมินใช้เวลาในการด าเนินการประเมินโครงการ เร่ิมตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........ เดือน 
................ พ.ศ. .......... 

1.3.5 งบประมาณในการประเมิน..........  

1. ประเมินท าไม  หลักการและเหตุผลของการประเมิน 

2. ประเมินเพื่อใคร  ใครคือผู้ใช้ผลการประเมิน 

3. ประเมินอะไร  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

4. ประเมินอย่างไร  การออกแบบวธิีการประเมิน 

5. ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

6. ประเมินเมื่อไร  ก าหนดการของกจิกรรมและระยะเวลา 

7. ใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงไร งบประมาณการประเมิน 
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 (ในการให้ความหมายค าหรือกลุ่มค าท่ีใช้ในการประเมินต้องเขียนให้ชัดเจน อยู่ในรูปของนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีสามารถวัดได้
สังเกตได้ ความหมายท่ีเขียนอาจจะไม่ใช่ความหมายท่ีบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรม แต่เป็นค าท่ีผู้ประเมินบัญญัติขึ้นมา เพื่อใช้ในการ
ประเมินน้ีเท่าน้ัน โดยเริ่มจากการนิยามค าตามรูปแบบการประเมิน และวัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนค าอื่น )  

1.4.1 บริบทของโครงการ หมายถึง............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินโครงการ  

(นอกจากสารสนเทศท่ีเป็นผลของการประเมินแต่ละด้านตามรูปแบบการประเมินแล้ว ต้องระบุว่าการได้ทราบข้อมูลสารสนเทศ
น้ัน จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง โดยระบุชัดว่าใครหรือหน่วยงานใดสามารถน าข้อมูลสารสนเทศน้ันไปใช้ประโยชน์ได้ ในเรื่องใดบ้าง 
และใชอ้ย่างไร) 

1.5.1............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

1.5.2.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 

  

จากใบงานที่ 3 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและสาระส าคัญของโครงการ 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 (เขียนเฉพาะสาระส าคัญท่ีจะนามาใช้ในการประเมิน เพื่อการน ามาก าหนดเป็นกรอบในการประเมิน ก าหนดตัวแปรวัด หรือ
ใช้ในการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล) 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ  
 (เขียนเฉพาะสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบท่ีใช้ในการประเมิน )  

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

........................................................................................................................................................................................... 
2.3 สาระส าคัญของโครงการที่จะประเมิน 
 (เขียนเฉพาะสาระส าคัญท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการด าเนินการ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  โดยผู้ประเมินต้องท าการวิเคราะห์และก าหนดว่าในการ
ประเมินครั้งน้ีจะท าการประเมินในขอบเขตเท่าใด อย่างไร) 

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

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

2.4 งานวิจัยและงานประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
 (เขียนเฉพาะโครงการและวิธีด าเนินการประเมินท่ีตรง หรือสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้กับการประเมินครั้งน้ี เช่น แนวทาง
ในการด าเนินการประเมิน เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน หรือเพื่อใช้ในการก าหนดตัวแปรวัด หรือเพื่อใช้
ประกอบการอภิปราย ผลการประเมิน เป็นต้น) 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 

2.5 กรอบแนวทางในการประเมินโครงการ 
 

 



 

เรียบเรียง โดย  รศ.วิชุดา ไชยศิวามงคล 

7 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการประเมินโครงการ 

 

3.1 รูปแบบการประเมินโครงการ   
 ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้แบบประเมิน CIPP Model มี .......... ด้าน จ านวน................ข้อ ดังนี้ 

1) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) จ านวน..........ข้อ เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการด าเนินโครงการ 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) จ านวน..........ข้อ เป็นการประเมินปัจจัยน าเกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้และงบประมาณ 

3) ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน..........ข้อ เป็นการประเมินกระบวนการเกี่ยวกับ การด าเนินงาน กิจกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล 

4) ด้านผลผลิต (Product) จ านวน..........ข้อ เป็นการประเมินผลผลิตผลิตเกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
และคุณภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (อาจมีหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ดังนั้นประชากร และวธิีการเก็บข้อมูลอาจมีหลายวธิีตามที่ความเหมาะสม) 
3.2.1 ประชากร คือ บุคลากรส่งรายชือ่เข้าร่วมโครงการ.....................................................................จ านวน .......... คน มีผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวน ………… คน คิดเป็นร้อยละ ............ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ………. คน คิดเป็นร้อยละ…………….. ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (ระบุการได้มาซ่ึงตัวอยา่ง หรือใช้วธิีการสุ่มตัวอย่าแบบใด และอยา่งไร) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม (เนื่องจากอาจมีหลายกลุ่มที่เกีย่วข้อง ดังนั้นประชากร และวธิีการเก็บข้อมูลอาจมีหลายวธิีตามที่

ความเหมาะสม) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ…………………………………………………… คือ ............ มีจ านวน.......................ชุด ส่วนประกอบของ
เครื่องมือ........... โดยในการสร้างเครื่องมือนั้น ด าเนินการโดย ............. จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ...... คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ได้ ............ จากนั้นน าไปปรับแก้แล้วน าไปทดลองใช้จ านวน 30 ชุด กับ ............ ผลการวิเคราะห์
ค่าครอนบาค (Cronbach' Alpha)................................................. 
สรุปว่า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ประเมินเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก ........... ในระหว่างวันที่ 

.......... เดือน .................. พ.ศ. ............ ถึงวันท่ี .......... เดือน ................. พ.ศ. ........... โดยได้แบบสอบถามคืนทั้งส้ิน ............ ฉบับ พบปัญหา
อุปสรรค คือ ...................... และด าเนินการแก้ไขโดย.............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (ระบุวิธีการวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การแปลผล และเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน) 

3.5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จากนั้นน าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ซ่ึงแบบสอบถามในการประเมินครั้งนี้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ 5 เหมาะสมมาก
ที่สุด 4 เหมาะสมมาก  3 เหมาะสมปานกลาง 2 เหมาะสมน้อย และ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด จึงวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้โดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยน าข้อเสนอแนะที่มีความเรียงคล้ายกันมาสรุป
ตามล าดับความถี่  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
 ส าหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) N แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

2) X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
3) S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
3.5.2 เกณฑ์การแปลผล 

ส าหรับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ได้ ผู้ประเมินน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้   
     4.51 – 5.00  ระดับมากที่สุด 
     3.51 – 4.50  ระดับมาก 
     2.51 – 3.50  ระดับปานกลาง 
     1.51 – 2.50  ระดับน้อย 
     1.00 – 1.50 ระดับน้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินโครงการ 

 

 (น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือผลการประเมินจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน เน้นความถูกต้อง น่าสนใจ เข้าใจ
ง่าย และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เช่นเดียวกับการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
และมีส่วนท่ีเพิ่มเติมจากการรายงานการประเมินโครงการ คือ ต้องแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับเกณฑ์การตัดสินท่ีก าหนดไว้) 
  

 การน าเสนอผลการประเมินโครงการ ผู้ประเมินได้น าเสนอผลการประเมินโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ผลการ
ประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านที่ 2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า ด้านที่ 3 ผลการประเมินโครงการ
ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้านที่ 4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลติ 
 

4.1 ด้านที ่1 ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม   
 

ที ่ รายการ 
X  S.D. แปลผล 

 
 
 
 

 

 

  

รวมเฉลี่ย    
  

 จากตารางที่........แสดงว่าผลการประเมินโครงการ............................................................................................... 
หลังการด าเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ..................มีค่าเฉลี่ย...................และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ..........................ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน....................................  
มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ....................มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ......................ค่า S.D. เท่ากับ
.................... 
 

4.2 ด้านที่ 2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า   
 

ที ่ รายการ 
X  S.D. แปลผล 

 
 
 
 

 
 

 

  

รวมเฉลี่ย    
  
 จากตารางที่........แสดงว่าผลการประเมินโครงการ................................................................. .............................. 
หลังการด าเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ..................มีค่าเฉลี่ย...................และผลการประเมินอยู่ในระดั บท่ี
ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ..........................ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน................. ...................  มีผลการประเมิน
สูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ....................มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ......................ค่า S.D. เท่ากับ.................... 
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4.3 ด้านที่ 3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการด าเนินงาน หลังการด าเนินโครงการ 
 
ที ่ รายการ 

X  S.D. แปลผล 
 
 
 
 

 

 

  

รวมเฉลี่ย    
 
 จากตารางที่........แสดงว่าผลการประเมินโครงการ............................................................................................... 
หลังการด าเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ..................มีค่าเฉลี่ย...................และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ..........................ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน................. ...................  
มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ....................มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ......................ค่า S.D. เท่ากับ
.................... 
 
4.4 ด้านที่ 4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต หลังการด าเนินโครงการ 
 
ที ่ รายการ 

X  S.D. แปลผล 
 
 
 
 

 

 

  

รวมเฉลี่ย    
  
 จากตารางที่........แสดงว่าผลการประเมินโครงการ............................................................................................... 
หลังการด าเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ..................มีค่าเฉลี่ย...................และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ..........................ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน................. ...................  
มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ....................มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ......................ค่า S.D. เท่ากับ
.................... 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป  
 (เป็นการสรุปย่อสาระทั้งหมด ตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลที่มุ่งประเมินหรือวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน และวิธีการประเมิน) 
   ความเป็นมาของโครงการ.................................... เหตุผลที่มุ่งประเมิน .............................วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
......................................... วิธีการประเมิน ...............................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................................................................. 

5.2 สรุปผลการประเมินโครงการ  
 (เป็นการน าเสนอผลการประเมิน โดยสรุปและน าเสนอ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน) 
 ผลการประเมินโครงการหลังการด าเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทกุด้านอยู่ในระดับ................................... และมีคะแนนเฉลีย่ในแต่ละด้านดังนี้ 
คือ ............................................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

5.3 อภิปรายผลการประเมิน 
 (ต้องเขียนให้สอดคล้องกับการสรุปผลการประเมิน คือ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยเสนอเหตุผลและความคิดเห็น
ว่าที่ผลการประเมินดังกล่าวเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุใด โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง กระชับ ชัดเจนมีเหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ โดยมีการอ้างอิงข้อมูล
หลักฐาน แนวคิดและทฤษฎีประกอบ อาจจะเสนอผลการศึกษาวิจัย หรือการประเมินที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง พร้อมทั้งการให้เหตุผลของ
การสอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องประกอบ) 
 การประเมินโครงการ......................................................................................................................... ด าเนินตามรูปแบบการประเมินทุก
ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ ผลการประเมินท าให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด กลา่วคือ  
................................................................................................................................................................................................................................. 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 แนวทางในการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์    
 (เสนอแนะประเด็นเด่น ทั้งทางบวก คือ ผลการประเมินมีความโดดเด่นให้ข้อแนะนาว่าควรรักษาคุณภาพไว้  และทางลบ คือ ผลการ
ประเมินไม่ถึงเกณฑ์ให้ข้อแนะนาในการปรับปรุง ซ่ึงอาจจะเป็นข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ เชิงนโยบาย หรือในเชิงความคิด) 

1 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับหัวข้อการประเมินคร้ังต่อไป   
(เสนอแนะให้เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการประเมิน หรือส่วนประกอบที่เป็นจุดด้อย ข้อจ ากัด หรือยังไม่ดีพอส าหรับการ

ประเมินครั้งนี้ เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการประเมินขอบเขตการประเมินตัวแปรตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัดแหล่งข้อมูล หรือกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการเก็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน) 

1 .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

 

บรรณานุกรม 
................................................................................................................................................................................................ 

 

ภาคผนวก 
 

1 ภาคผนวกก รายละเอยีดของโครงการ 
2 ภาคผนวกข เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3 ภาคผนวกค รายชือ่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
4 ภาคผนวกง รายละเอยีดผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
5 อื่นๆ ......... 


