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ค าน า 

     รายงานผลการด าเนินงานโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบาย    
ด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  ฉบับนี้  เป็น จัดท าขึ้นเพ่ือ รายงานผล       
การด าเนินงานของโครงการ 
   ขอขอบคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการทุกฝ่าย ผู้ เชี่ยวชาญทุกท่าน และ
ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผลทุกท่าน  ที่เสียสละเวลา ก าลังกาย และก าลังใจ  
จนท าให้การประเมินโครงการครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
   คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประเมินผลการด าเนินโครงการน้อมน า
ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาล ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์    
เขต 3  ฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
 
 
                  คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 
หน้า 

บทที่ 1 บทน า      
ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
วัตถุประสงค์ 1 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับโครงการ 4  

บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน 39 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 39 
- ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 39 
- ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 39 
- ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check) 40 
- ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 41 

บทที่ 4 ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล  42 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 48 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 48 
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 49 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 49 
วัตถุประสงค์ 49 
เป้าหมาย 49 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 50 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 50 

   สรุปผลการด าเนินการ 50 
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หน้า  

บรรณานุกรม    52 
ภาคผนวก 

- โครงการ  
- ค าสั่ง 
- แผนขออนุมัติโครงการ                  

          - สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม 
         - เอกสารประกอบอ่ืนๆ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการนอ้มน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบติั                                    

ประจ าปีการศึกษา 2562  สพป.สริุนทร์ เขต 3 

 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
   โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ 
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  จัดท าเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  สร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร    
ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับ  ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการ
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับระหว่างกันสู่ทิศทางยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่า ง   
เท่าเทียมกันและมีเอกภาพ  อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการน้อมน าศาสตร์พระราชาและการน า
พระราโชบายของในหลวงรัชการที่ 10 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมภาคบังคับ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

  “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต”  เพราะบันทึกจากประสบการณ์การ    
ทรงงานที่ท าให้ประเทศไทย  สามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ  มาได้ทุกมิติ “ศาสตร์พระราชา” แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงให้ความส าคัญด้าน “การพัฒนาคน”  
ด้วยการศึกษาอย่างมาก   ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ได้น้อมน าแนว
พระราชด าริสืบสานพระราชปณิธาน  และพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ       
ในหลวงรัชกาลที่ 10  มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม 
   คณะผู้ประเมินผลจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา 
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล ที่ 10 สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
และจิตอาสาของผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  อันจะส่งผลให้เกิดผลคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  1.2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานจัดการศึกษามัธยมศึกษาภาคบังคับ  สร้างความเป็นครูที่แท้จริง คือ เป็นผู้มีความรัก ความ
เมตตากรุณาต่อศิษย์ ปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  1.2.3 สร้างพ้ืนฐานชีวิต หรือการสร้างบุคลิก และนิสัยที่ดีงาม 
  1.2.4 เพ่ือก ากับ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 เป้าหมาย 
  1.3.1 เชิงปริมาณ 
     1.3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จ านวน 81 โรงเรียน 
    1.3.1.2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  14  คน 
  1.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1.3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพส าหรับ
นักเรียน 
   1.3.2.2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วมโครงการ ได้รับความรู้และ
แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   แบบสอบถามความพึงพอใจผ่านออนไลน์ (Google form) 

1.5 ขอบเขตของการด าเนินโครงการ 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารการศึกษาภาคบังคับ และ

ศึกษาดูงาน  ในวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562  ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์  และ จังหวัดเลย  จ านวน  95  คน 

1.6 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
      ในวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562  ในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย จ านวน 95 คน 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.7.1 ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรม  

ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล ที่ 10 สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 

  1.7.2 ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
   1.7.3  ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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              1.7.4  ได้พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานจัดการศึกษามัธยมศึกษาภาคบังคับ  สร้างความเป็นครูที่แท้จริง คือ เป็นผู้มีความรัก ความ
เมตตากรุณาต่อศิษย์ ปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.7.5   ได้สร้างพ้ืนฐานชีวิต หรือการสร้างบุคลิก และนิสัยที่ดีงาม 
               1.7.6  เพ่ือก ากับ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การรายงานโครงการ 
2.1 หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
ชื่อโครงการ    น้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง  
                              รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของ  
                               ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5   โครงการส าคัญ (Flagship Project)   
       และนโยบาย สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด้านที่ 5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายฉลาด  สาโยธา  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 

2. นายนพพล  พลอาสา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
   3. นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ 
   4. นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต”  เพราะบันทึกจากประสบการณ์การทรง
งานที่ท าให้ประเทศไทย  สามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ  มาได้ทุกมิติ“ศาสตร์พระราชา”   แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงให้ความส าคัญด้าน “การพัฒนาคน”  
ด้วยการศึกษาอย่างมาก   ทั้งในระบบโรงเรียน  และนอกระบบโรงเรียน การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ได้น้อมน าแนว
พระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ       
ในหลวงรัชกาลที่ 10   มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  
   การนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับ  
ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับระหว่างกันสู่ทิศทาง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างเท่าเทียมกันและมีเอกภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานจัดการศึกษามัธยมศึกษาภาคบังคับ  สร้างความเป็นครูที่แท้จริง คือ เป็นผู้มีความรัก  
ความเมตตากรุณาต่อศิษย์ ปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 สร้างพ้ืนฐานชีวิต หรือการสร้างบุคลิก และนิสัยที่ดีงาม 
  2.4 เพ่ือก ากับ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จ านวน 81 โรงเรียน 
    3.1.2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  14  คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพส าหรับ
นักเรียน 
   3.2.2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้รับความรู้และ
แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา  

2562 
ปีการศึกษา 

 2562 
เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมที ่1  ประชุมประธาน
กรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคบังคับ เพื่อเตรียมความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการ 

 *** ***          

กิจกรรมที ่2  จัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาค

   **         
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา 
 2562 

เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

บังคับ และศึกษาดูงาน        
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ    
รร.ชุมชนบ้านหนองบอน 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
รายการที ่3  นิเทศ ติดตาม 
และสร้างความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
ตามแนวทางน้อมน าศาสตร์
พระราชา และพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของ    
ในหลวงรัชกาลที่ 10 

   ** *** *** *** *** *** *** *** *** 

รายการที ่4  นิเทศ ติดตาม 
วัดผล ประเมินผล และ
รายงาน 

   ** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
 5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  150,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 

ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณคา่ใช้จา่ยแต่ละวธิีการหรือกิจกรรม 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมประธานกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการ  จ านวน  10  คน 
-ค่าใช้สอย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                900.-บาท 

 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารการศึกษาภาค
บังคับ และศึกษาดูงาน  ในวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562  ในพื้นที่  จ.เพชรบูรณ์    
และ จ.เลย  จ านวน  95  คน 
-ค่าตอบแทน  เบี้ยเลี้ยง จ านวน 7 มื้อๆ ละ 80 บาท                 53,200.-บาท 
-ค่าใช้สอย   
 ค่าท่ีพัก จ านวน 95 คน จ านวน 2 คืน                                115,200.-บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1  มื้อๆ ละ 35 บาท             3,290.-บาท 
 ค่าชดเชยน้ ามันรถราชการ  จ านวน 1 คัน                               5,000.-บาท 
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ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณคา่ใช้จา่ยแต่ละวธิีการหรือกิจกรรม 

 ค่าของที่ระลึก มอบสถานที่ศึกษาดูงาน จ านวน 1 ชิ้น                 1,500.-บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 ทั้งสิ้น  179,090  บาท    ขอใช้เพียง 

 
150,000 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 150,000 
 
6. ผลผลิต (Output)  

  6.1  สร้างความเป็นผู้บริหาร และครู  เป็นครูที่แท้จริง 
 6.2  ปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3  มีความรักสามัคคี ดูแลช่วยเหลือกันและกัน 
 6.4  มีพ้ืนฐานชีวิต บุคลิกภาพ และนิสัยที่ดีงาม 

7. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  7.1 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เป็นเอกภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับ
การยอมรับจากผู้รับบริการและสังคมทั่วไป 
      7.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นครูที่แท้จริง             
มีจิตส านึกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    7.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนท างานเป็นกลุ่ม            
มีความรัก สามัคคี และส่งผลดีต่อสังคม ส่วนรวม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  8.1.1 การบริหารงบประมาณไม่ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  8.1.2 ไม่ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  8.2.1 ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่เกี่ยวข้อง 
  8.2.2 ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  10.1 ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  10.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความเป็นครูที่แท้จริง และมีจิตส านึกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  10.3 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน       
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  มีความรัก สามัคคี และส่งผลดีต่อสังคม ส่วนรวม และประเทศชาติ      
อย่างยั่งยืนต่อไป 
10. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ...............................................  
(นางชลกนก  ศรีไทย) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. ผู้ตรวจโครงการ 

ลงชื่อ............................................................. 
 (นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

12. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ............................................................. 

 (นายฉลาด  สาโยธา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

13. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ..................................................... ........ 

 (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
2.2 กิจกรรมในการด าเนินงานโครงการ 
  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารการศึกษาภาคบังคับ 
และศึกษาดูงาน  ในวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562  ในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย            
จ านวน  95  คน 
-ค่าตอบแทน  เบี้ยเลี้ยง จ านวน 7 มื้อๆ ละ 80 บาท                        53,200.-บาท 
-ค่าใช้สอย   
 ค่าท่ีพัก จ านวน 95 คน จ านวน 2 คืน                                    115,200.-บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1  มื้อๆ ละ 35 บาท                    3,290.-บาท 
 ค่าชดเชยน้ ามันรถราชการ  จ านวน 1 คัน                                      5,000.-บาท 
 ค่าของที่ระลึก มอบสถานที่ศึกษาดูงาน จ านวน 1 ชิ้น                        1,500.-บาท 

รวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 ทั้งสิ้น  179,090  บาท   ขอใช้เงินเพียง  150,000.-  บาท 
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2. ศาสตร์พระราชากับการจัดการศึกษา 
 การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศถือเป็นความส าคัญเร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องผลักดัน   
ให้เกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมทุกด้าน ควบคู่กันไปกับการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดี 
โดยแสวงหากระบวนการกระตุ้นจิตส านึกด้านคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวทุกคน  ให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ได้ในที่สุด 
           จากการศึกษาสถานการณ์ทางด้านคุณธรรมสังคมไทย พบว่าสภาวะปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต พบประเด็นปัญหา ความไม่ซื่อสัตย์ คอร์รัปชั่น ภาคธุรกิจยังขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้น าศาสนาด้านคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษามุ่งเน้นผลประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ น่าเป็นห่วง ตามด้วยความเท่าเทียมกันทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน สังคมไทยมีค่านิยมทาง
วัตถุสูง และความแตกแยกทางความคิดในขั้นที่รุนแรง 
           โดยสรุปสถานการณ์ประเทศไทยในอนาคตอาจมีแนวโน้มที่แย่ลง หากทุกภาคส่วนไม่
ตระหนักให้ความส าคัญ แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง 
           การปฏิรูปด้านการศึกษา จึงถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายส าคัญ ที่รัฐบาลต้องเร่งขับเคลื่อนโดย
บูรณาการน้อมน าเอาแนวทาง พระราชด าริศาสตร์พระราชามาปรับใช้ สร้างโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน บ่มเพาะเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา อย่างต่อเนื่องจริงจัง 
           นั่นก็คือการน้อมน าเอาแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มาปรับใช้ หรือ ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา มาเป็นโจทย์ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาสู่วงการศึกษาในทุกระดับตามความเหมาะสมให้มากขึ้น 
           ด้วยการยกระดับท าให้สถานศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เริ่มตั้งแต่ท่ีผู้บริหาร มีความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล ความพอเพียงในการใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
           ครูอาจารย์ ต้องท าตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักประหยัด ความกตัญญูรู้คุณ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานโดยไม่ย่อท้อ และสุดท้าย
คือความมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะต้องปลูกฝัง ให้เกิดขึ้นให้ได้ 
           ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียน จึงเป็นความส าคัญที่ทุกคนในสถานศึกษาควรน้อมน าสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

3. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4  ด้าน 

   1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
   3. มีงานท า – มีอาชีพ 
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   4. เป็นพลเมืองด ี
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
   2. ยึดมั่นในศาสนา 
   3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   4. มีความอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
  2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
   1.รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
   2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
   1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้
เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
   2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานและมีงานท าในที่สุด 
   3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี 
   1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองด ี
   3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 

 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงตอบรับเป็น
พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทย  ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  โดยทรงมุ่งให้
การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง       
(2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   (3) การมีงานท า- มีอาชีพ และ  (4) การเป็นพลเมืองดี  ดังนั้น    



11 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการนอ้มน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบติั                                    

ประจ าปีการศึกษา 2562  สพป.สริุนทร์ เขต 3 

 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ   
เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา  มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียน
เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมี
แนวทางด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานกับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน  เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้ 
  2.1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติ
บ้านเมือง  (2) ยึดมั่นในศาสนา  (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ  (4) มีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน  
  2.1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม  ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / 
ชั่ว-ดี  (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ  (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง 
  2.1.3 มีงานท า-มีอาชีพ ประกอบด้วย  (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการ
ฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน  สู้งาน  ท าจนงานส าเร็จ  (2) การฝึกฝนอบรม
ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และ (3) ต้อง
สนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  2.1.4 เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน                           
(2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
(3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
 2.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน  
เพ่ือให้มีความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
 2.3 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เต็ม
ตามศักยภาพ มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม เจตคติ และพฤติกรรม (2) 
ด้านสมรรถนะและศักยภาพส าหรับอนาคต เช่น ทักษะชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการอาชีพ และ (3) ความรู้เท่าที่จ าเป็น 
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4.  แนวคิดการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้บริหาร 
บุคลิกภาพของผู้บริหารมีความส าคัญส าหรับผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพ

ดีย่อมได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อการยอมรับเกิดขึ้นการบริหารงานย่อมด าเนินไปได้
อย่างราบรื่น องค์ประกอบของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้ 
    - บุคลิกภาพทางกาย    - บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา  
   - บุคลิกภาพทางสังคม   - บุคลิกภาพทางสติปัญญา  

บุคลิกภาพทางกาย  แบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ  
   ประการแรก คือ รูปลักษณ์ภายนอกของผู้บริหารเป็นประการแรกที่ปรากฏแก่สายตา
ผู้คน  ความสะอาดของร่างกายเป็นความส าคัญอันดับแรก  การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับต าแหน่ง   
วัยและสถานการณ์มีความส าคัญอันดับต่อมา  สองสิ่งนี้ประกอบกันเข้าเป็นบุคลิกภาพภายนอกของบุคคล
นั้น ๆ  บุคลิกภาพส่วนนี้ จะเป็นตัวสื่อสารให้บุคคลที่พบเห็นรู้จักท่านในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้คือ  ระดับ
การศึกษา  ต าแหน่ง  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ชนชั้นในสังคม  จากสายตาของเขาเอง  โดยไม่ต้องใช้ภาษาพูด  
ด้านวิชาการ  บางท่านเรียกสิ่งนี้ว่า  “การสื่อสารที่ไร้ศัพท์”  ผู้บริหารที่ขาดการใส่ใจในสิ่งนี้  การสื่อสารที่
ได้ศัพท ์ อาจจะสื่อสารให้ผู้พบเห็นเข้าใจในเรื่องต่างๆ ของท่านผิดไปจากความจริง  
    ประการที่สอง  คือ  บุคลิกภาพภายในผู้บริหาร  ต้องมีความสามารถในการพูด     
การโต้ตอบที่ดี  มีความฉลาดแหลมคมในการสนทนา  เป็นผู้น ากลุ่มได้  และต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอ      
เพ่ือประกอบการตอบโต้อย่างแหลมคมได้   ดังนั้น  ผู้บริหารจ าเป็นต้องอ่านหนังสืออยู่เสมอจะได้ทันสมัย  
และไวต่อการสื่อสารทางภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบย่อยสองประการนี้รวมกันเป็น
องค์ประกอบของบุคลิกภาพทางกายของผู้บริหารที่จะก่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

    บุคลิกภาพทางอารมณ์ และจิตวิทยา 
       ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดี  ต้องเป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่หงุดหงิดฉุนเฉียว 
บ่นว่าตลอดเวลา   มีความกล้าหาญในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก       
มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย   เคารพสิทธิ   รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รู้จักชมเชย  พูดจาโน้มน้าวจูงใจคน
ให้ท างานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา  และส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา   
ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดี   ต้องรักษาอารมณ์ได้   ทนต่อความว้าเหว่าได้มากกว่าผู้อ่ืน   และระงับความ
โกรธได้อย่างรวดเร็ว 

    บุคลิกภาพทางสังคม  
    ผู้บริหารควรเป็นผู้น าในการศึกษาหาความรู้ในพิธีการต่างๆ   ตามปทัสถาน 
(norms) ของสังคม  เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามมารยาทสากลได้อย่างถูกต้อง  สามารถเป็นตัวอย่างให้ค าแนะน า
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งคนรอบข้างได้ 
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  บุคลิกภาพทางสติปัญญา 
    ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดี ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พอที่จะเป็นผู้น ากลุ่ม สามารถ

คิดสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาได้  ซึ่งอาจสรุปได้ว่า  สติปัญญาและความรอบรู้ในวิชาชีพของ
ผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญมากในการบริหาร 
     องค์ประกอบทั้ง  4 ด้านของบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหารนั้น นับได้ว่าทุกด้านมี
ความส าคัญเท่าเทียมกันสมควรที่ผู้บริหารควรตระหนัก  หมั่นฝึกฝนจนเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏแก่สายตา
ของคนทั่วไป  เพราะนั่นคือสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับนับถือ  อันจะส่งผลถึง
การร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย 
   อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหารแม้จะไม่เกิดขึ้นเอง แต่สามารถสร้างให้เกิดขึ้น
ได ้ ในท านองเดียวกันไม่มีใครสามารถสร้างบุคลิกภาพท่ีดีแก่ผู้บริหารได้นอกจากตัวผู้บริหารเอง 

 5. การประเมินโครงการ 
 5.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 

             การประเมินโครงการเป็น  “ศาสตร์ประยุกต์  (Applied Science)” หรือเป็น  
“วิทยาการประยุกต์”  ที่เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์หลายแขนง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวคิดและ
วิธีการที่ผูกพันกับวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาเฉพาะค าว่า  “การ
ประเมินโครงการ” แล้ว  อาจบอกได้ว่าเป็นค าผสมของค าสองค า  คือค าว่า  “การประเมิน”  กับค าว่า  
“โครงการ”  ซึ่งทั้งสองค าต่างก็มีความหมายหรือค าจ ากัดความเฉพาะของตนเอง 
               “การประเมิน”  หรือ  “การประเมินผล”   มีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  
“Evaluation”  ซึ่งหมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจด าเนินการ         
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับค าอ่ืนๆ อีกหลายค า เช่น การวิจัย  (Research)         
การวัดผล (Measurement)   การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal)  การควบคุมดูแล (Monitoring)  
การประมาณการ  (Assessment)  และการพิจารณาตัดสิน  (Judgment)  เป็นต้น  ซึ่งค าดังกล่าวแล้ว  
อาจสรุปเป็นความหมายหรือค าจ ากัดความร่วมกันได้ว่า  เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงาน  โดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม  ทดสอบ  สังเกตและวิธีการ   
อ่ืนๆ  แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินว่าการด าเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด 
               พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ได้ให้ค าจ ากัดความของ “โครงการ” ว่า
หมายถึง  แผนหรือเค้าโครงที่ก าหนดไว้  โครงการเป็นศัพท์ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Project”       
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของแผนงาน (Plan)  และในบางต าราถือว่ามีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า 
“Program”  ซึ่งหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน  ฉะนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า
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โครงการ  คือ  Project  หรือ  Program  ในภาษาอังกฤษนั้นเอง  ความหมายของโครงการ  และรายการ
ปฏิบัติงาน   ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดแล้วในตอนที่ 1   
                     โดยค าว่า “การประเมิน”  หรือ “การประเมินผล” รวมกับค าว่า “โครงการ” จึงเป็น
ค าศัพท์ทางวิชาการโดยเฉพาะว่า การประเมินโครงการ (Project or Program  Evaluation)   ซึ่งมี
ความหมายดังต่อไปนี้ 
  การประเมินโครงการ  หมายถึง  การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยมากน้อยเพียงใด 
  การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและ
คุณภาพของโครงการ 
  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพ่ือ
หาข้อมูลที่เป็นจริงและมีความเชื่อถือได้ของโครงการ  แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึง
วัตถุประสงค์หรือไม่และด้วยคุณภาพของความส าเร็จนั้นเป็นเช่นใด 
  การประเมินโครงการ  หมายถึง  การประมาณค่าการด าเนินงานของกิจกรรมใดๆ  อย่างมี
ระบบเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
  จากความหมายดังกล่าวแล้ว   อาจสรุปได้ว่ า การประเมินโครงการ   หมายถึง   
กระบวนการในการเก็บรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึง
จุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ  แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการ
ด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย 

 5.2 ความหมายและความส าคัญของการประเมินโครงการ 

               การพัฒนาของโลกทางด้านวัตถุได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ด้วยกิจกรรม           
อันสลับซับซ้อนมากมาย  และผลของการพัฒนาทางด้านวัตถุนี้เองก่อให้เกิดผลสะท้อนหรือผลกระทบ  
อย่างมากต่อจิตใจของพลโลก  จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการเพ่ือการพัฒนาจิตใจของมนุษย์โลก
ควบคู่กันด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือมุ่งหวังให้มนุษย์โลกได้ใช้ความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ  และการพัฒนาการทางด้าน
จิตใจให้สอดคล้องกันไป  และมนุษย์โลกเหล่านั้นอยู่รวมกันด้วยความสงบสุข  แบ่งปันและใช้ประโยชน์ของ
ความเจริญร่วมกัน  และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
               โครงการอันมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเกษตร  การสาธารณสุข  ความมั่นคง
ปลอดภัย  และอ่ืนๆ  เพ่ือพัฒนาความเจริญดังกล่าวแล้ว  ต้องใช้จ่ายทรัพยากรเป็นจ านวนมาก  ทั้งที่เป็น
เงิน  วัสดุอุปกรณ์  และก าลังคน  โครงการบางโครงการมีประโยชน์มากและเห็นคุณค่าอย่างชัดเจน   
โครงการบางชนิดเมื่อกระท าไปแล้วไม่เกิดประโยชน์และคุณค่าแต่ประการใด  การที่จะตัดสินใจระบุลงไป
ว่าโครงการใดมีประโยชน์  มีคุณค่า  หรือมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  ย่อมจะต้องมีการพิสูจน์วิเคราะห์   
โดยเครื่องมือที่ใช้ก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการประเมินโครงการ 
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               การประเมินโครงการอย่างมีระบบ   ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึง
คุณภาพของโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้   ว่าจะสามารถตัดสินใจในการด าเนินการ การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้องเหมาะสม  และส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ 
              การประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย  และมีความส าคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการ
ในหลายแง่หลายมุม  ดังตอ่ไปนี้ 

  มิตเซล   กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายที่ส าคัญ 3  ประการ 
1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้น 
3. เพ่ือการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมืองเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย 

  บอค์นอก    กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะดังต่อไปนี้ 
     1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการ
ตัดสินใจว่าลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากที่สุด   ซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือการหา
ประสิทธิผล   และข้อมูลชนิดใดที่จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพ่ือการวิเคราะห์ 
    2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริงและข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อน าไปสู่การพิจารณาถึง 
ประสิทธิผลของโครงการ 
   3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
     4. เพ่ือการตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดท่ีสามารถน าเอาไปใช้ได้ 
     5. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   มอร์ซุนด์   กล่าวถึง  ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 
      1. เพ่ือที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม ่
      2. เพ่ือที่จะทราบว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ และเป็น
เป้าหมายที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

    รอสซี่ และฟรีแมน   กล่าวว่าการประเมินโครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดังต่อไปนี้ 
    1. เพ่ือพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 
   2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
    3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ 
     4. เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียหรือข้อจ ากัดของโครงการเพ่ือการตัดสินใจในการ
สนับสนุนโครงการ 
   5. เพ่ือการตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
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              อนึ่งพึงระลึกเสมอว่าการประเมินโครงการมิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพิสูจน์หรือตรวจสอบ
โครงการ  แต่เป็นการกระท าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องของโครงการเป็นส าคัญ ดังข้อเขียนของ  
ตัฟเฟิลบีม   ที่ว่า 
               “ความมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินโครงการมิใช่เพ่ือการพิสูจน์  แต่เพื่อการปรับปรุง         
(The most important purpose of program evaluation is not to prove but to  improve)”          

    จากความมุ่งหมายของการประเมินโครงการดังที่ได้กล่าวแล้ว   จะสามารถกล่าวเป็น
ข้อสรุปที่แสดงถึงความส าคัญหรือคุณประโยชน์ของการประเมินโครงการได้ ดังนี้ 
     1. การประเมิน  จะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงาน    
มีความชัดเจนขึ้น  กล่าวคือ  ก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้น าไปใช้  ย่อมจะได้รับการตรวจสอบ
อย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน   ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานในการ
ด าเนินงาน  หากขาดความแน่นอนแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน  
ฉะนั้น  จึงกล่าวได้ว่า  การประเมินโครงการมีส่วนช่วยท าให้โครงการมีความชัดเจน  และสามารถที่จะน าไป
ปฏิบัติได้อย่างได้ผลมากกว่าโครงการที่ไม่ได้รับการประเมิน 
     2. การประเมินโครงการ  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์
เต็มที ่ ทั้งนี ้ เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็น
ปัญหา จะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน  ทรัพยากรที่
ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไปจะได้รับการตัดทอน  และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะได้รับการจัดหาเพ่ิมเติม   
ฉะนั้น  การประเมินโครงการจึงมีส่วนที่ท าให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 
      3. การประเมินโครงการ  ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์   ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า  
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน  ดังนั้น  เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้
ด าเนินการไปด้วยดี   ย่อมจะท าให้แผนงานด าเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้   หาก
โครงการใดโครงการหนึ่งมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติ  ย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมดโดยส่วนรวม  
ฉะนั้น  จึงอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่าหากการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ย่อมหมายถึงการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และ
ด าเนินงานไปด้วยดีเช่นเดียวกัน 
    4. การประเมินโครงการ  มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ  (Impact)  
ของโครงการ  และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง  ดังตัวอย่างโครงการเขื่อนน้ าโจน  
ซึ่งในการสร้างถนนเพ่ือไปสู่สถานที่สร้างเขื่อนนั้นต้องผ่านป่าไม้ธรรมชาติ  ท าให้เกิดการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า  และสัตว์ป่าหลายชนิดอาจต้องสูญพันธุ์  การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดโครงการป้องกัน
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รักษาป่า  และโครงการอนุรักษ์และอพยพสัตว์ป่าขึ้น  เพ่ือการแก้ปัญหาเป็นต้น   ด้วยตัวอย่างและเหตุผล
ดังกล่าวจึงถือได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาได้ 
    5. การประเมินโครงการ  มีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน  ดังที่ได้
กล่าวแล้วว่า  การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง   ซึ่งด าเนินงานอย่างมีระบบ
และมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก  ทุกอย่างของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงานจะ
ได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด  กล่าวคือ  ทั้งข้อมูลน าเข้า  (Inputs)  กระบวนการ  (Process)  และ
ผลงาน  (Outputs)   จะได้รับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอน  ส่วนใดที่เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพ
จะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ  (feedback)  เพ่ือให้มีการด าเนินงานใหม่  จนกว่าจะเป็นไปมาตรฐานหรือ
เป้าหมายที่ต้องการ  ดังนั้น จึงถือได้ว่าการประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ 
    6. การประเมินโครงการ  มีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการ
เพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ  แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการ  อันย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดีเป็น
ที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง  โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีความพึงพอใจ  และมี
ความตั้งใจกระตือรืนร้นที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น  ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วน
อย่างส าคัญในการสร้างขวัญ ก าลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
     7. การประเมินโครงการ  ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การ
ประเมินโครงการจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้  และแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการโครงการ  โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยท าให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะ
ด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือจะยุติโครงการนั้นเสีย  นอกจากนั้น  ผลของการประเมินโครงการอาจเป็น
ข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือการก าหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

 5.3 กระบวนการของการประเมินโครงการ 

               การประเมินโครงการ  เป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของ
โครงการอย่างมีระบบ  โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น  กระบวนการใน
การประเมินผลโครงการอาจมีขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแนวคิดของ
นักวิชาการทางการประเมินผลโครงการแต่ละบุคคล  หรืออาจมีรายละเอียดที่แตกต่างเพราะรูปแบบหรือ
ประเภทของการประเมินผล   หรือประเมินไปตามแต่ละประเภทของโครงการ  อย่างไรก็ดี  การประเมินผล
โครงการนอกจากจะประเมินโครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมแล้ว   แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการ
ประเมินควบคู่กันไปด้วยเสมอ   คือ การประเมินข้อมูลน าเข้า  (Inputs)  การประเมินตัวกระบวนการ  
(Processor)  และการประเมินผลงาน  (Outputs)  ซึ่งแต่ละส่วนและโดยทั้งหมดของโครงการจะ
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
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   1. การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการ  ซึ่งเป็นการประเมิน
เพ่ือให้ทราบว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นนั้น  มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่สามารถด าเนินการได้หรือไม่ จะ
มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้มีความเฉพาะเจาะจง  และปฏิบัติได้โดยลักษณะใด การประเมินผล
โครงการในขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง  เป็นการตรวจสอบและทบทวน
ความเรียบร้อยวัตถุประสงค์โครงการเป็นส าคัญ 
    2. การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล  ซึ่งเป็นการประเมินข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ  ที่
จะต้องใช้ด าเนินการว่ายังมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานหรือไม่   ข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่
สามารถที่จะสนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด   และการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นยังจะใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ได้หรือไม่  การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรที่จะต้อง
ใช้เพื่อการบริหารโครงการนั่นเอง 
    3. การเก็บรวบรวมและการกระท ากับข้อมูลและทรัพยากร  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึง
กระบวนการในการด าเนินโครงการในลักษณะเป็นการเก็บรวบรวม  และจ าแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่   
เป็นสัดส่วนและให้มีความเป็นจริงมากที่สุด  เพราะหากการด าเนินงานในขั้นตอนนี้มีปัญหาย่อมท าให้
ผลงานที่เกิดขึ้นมีปัญหาตามไปด้วย   กล่าวคือ  แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะทราบถึงทรัพยากรที่จะต้องใช้  
ทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว  แต่ในขั้นตอนของการรวบรวมและจัดด าเนินการกับข้อมูลไม่ดีพอ   
ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพ   ตัวอย่าง  เนื้ออย่างดี  ย่างกับเตาที่ไฟแรงเกินไป  ย่อมได้
เนื้อย่างที่ไหม้เกรียม  เป็นต้น  การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการว่าเหมาะสมกับ
ข้อมูลหรือทรัพยากรที่น าเข้าหรือไม่ 
   4. การวิเคราะห์  การแปลความหมาย  และการสรุปผลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ข้อมูลได้ผ่าน
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว  และผู้ประเมินจะต้องท าการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด  ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่  จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะใด  และผล
ที่เกิดขึ้นจะมีแนวโน้มไปในลักษณะใด  การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลงานของโครงการที่
เกิดขึ้น  และรวมไปถึงการประเมินโครงการโดยทั้งหมดด้วยว่าทรัพยากรหรือข้อมูลน าเข้าที่มีอยู่ ด้วย
กระบวนการที่ใช้  และด้วยผลงานที่ปรากฏนั้นโครงการโดยรวมเป็นเช่นใด  เป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์
คุ้มค่ากับการด าเนินงานหรือไม่  ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วด าเนินงานต่อไป  หรือจะล้มเลิกยุติ
โครงการนี้เสีย 
 โดยกระบวนการที่กล่าวแล้วเป็นกระบวนการทั่วไปของการประเมินโครงการหรือประเมิน
การปฏิบัติงานทุกชนิด  และในการประเมินโครงการแต่ละโครงการนั้นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้อง
เกี่ยวข้อง  และมีส่วนส าคัญในการพิจารณาเพ่ือการประเมินผลโครงการด้วยคือ ระยะเวลา  (Timing  
periods)  ของการด าเนินงานโครงการ  นอกจากนี้ในการประเมินผลโครงการจะต้องอาศัยสิ่งส าคัญหรือ
ข้อคิดที่ส าคัญอีกหลายชนิด  เช่น ข้อเท็จจริง  ผลประโยชน์  ข้อผูกพัน  ความเป็นไปได้  มาตรฐาน  และ
อ่ืนๆ เพ่ือประกอบในการพิจารณา  ข้อคิดดังกล่าวแล้วจะได้กล่าวต่อไป 
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               อนึ่ง  เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการในการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน  และเป็น
ระบบข้ึน   แผนภูมิ 3-1  จะแสดงรายละเอียดและข้ันตอนการประเมินผลโครงการได้พอสังเขป  ดังภาพ 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงกระบวนการประเมินผลโครงการ 
 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  จากแผนภูมิในภาพประกอบ 1  แสดงให้ทราบว่าทุกส่วนของโครงการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์  
กันเสมอ โดยข้อมูลน าเข้า กระบวนการด าเนินงานและผลงานตามที่คาดหวัง กับข้อมูลน าเข้า   
กระบวนการด าเนินงานและผลงานที่เกิดขึ้นจริง  จะต้องมีการเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน  และจะต้อง
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน  หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  และรายละเอียดของโครงการอ่ืนๆ ในลักษณะ
เดียวกัน  แล้วจึงจะตัดสินหรือลงความเห็นได้ว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดีที่เหมาะสมและ
สามารถจะด าเนินงานต่อไปได้หรือไม ่
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               อย่างไรก็ดี  การปฏิสัมพันธ์ของรายละเอียดโครงการซึ่งมีสองลักษณะ คือ  ลักษณะที่เป็น
ความคาดหวัง  หรือด้วยความจงใจเจตนา  (Intention)  กับลักษณะที่เป็นความจริง  (Actuality  หรือ  
Observation) เป็นความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นการสอดคล้องกัน (Congruence) ซึ่งกันและกัน 
ว่าถ้าความคาดหวังเป็นเช่นนี้แล้วความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หรือเท่าใด  โดยไม่ชี้ให้เห็นถึงความ
เชื่อมั่น  (reliable)  หรือความเที่ยงตรง (valid)  ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหล่านั้น 
               ส่วนการปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ภายในระหว่างข้อมูลน าเข้า (Inputs)   กระบวนการ  
(Transactions) และผลงาน  (Outcomes) ของรายละเอียดโครงการทั้งสองลักษณะ จะเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์เฉพาะลักษณะ  กล่าวคือรายละเอียดโครงการที่เป็นความคาดหวังจะมีความสัมพันธ์กันแบบการ
ปฏิสัมพันธ์โดยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา  (Empirical  contingency)  ส่วนรายละเอียดโครงการที่เป็นความ
เป็นจริง  จะมีความสัมพันธ์กันแบบการปฏิสัมพันธ์โดยการพิสูจน์  (Empirical  contingency)  ซึ่งมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
  1. การปฏิสัมพันธ์โดยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา   หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
รายละเอียดโครงการที่เป็นความคาดหวัง  ทั้งที่เป็นข้อมูลน าเข้า กระบวนการ   และผลงาน  จะมี
ความสัมพันธ์กันตามหลักการ ทฤษฎี และประสบการณ์ที่สมเหตุสมผลแก่กันและกัน หรือเป็นไปตามหลัก
เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์  (Logical  contingency) 
  2.  การปฏิสัมพันธ์โดยการพิสูจน์   หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดโครงการ  
ที่เป็นความจริงทั้งที่เป็นข้อมูลน าเข้า  กระบวนการ  และผลงาน  จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตาม
หลักการที่เกิดจากการพิสูจน์  การทดลองเพ่ือให้เห็นและทราบโดยชัดเจนว่า   มีความเป็นเช่นนั้นจริง  หรือ
มีความเป็นจริง  (Reality)   ตามหลักของเหตุผลโดยการพิสูจน์  (Empirical  contingency) 
                อย่างไรก็ดี  ด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้น   สตัฟเฟิลบีม    จึงได้น าไปก าหนดรูปแบบการ
ประเมินโครงการที่เรียกว่า  “CIPP  Model”  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง สภาวะแวดล้อม  (Content)   ข้อมูล
น าเข้า  (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลงาน   (Product)  ของโครงการ  และเป็นรูปแบบการ
ประเมินโครงการที่คณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา  ให้การยอมรับเพ่ือใช้ประเมินผล
โครงการทางการศึกษาในสหรัฐอเมริกา   การประเมินผลโครงการแบบ  CIPP  ให้ภาพที่ง่ายต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ของผู้ประเมินโครงการ  ลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดและขั้นตอนการประเมินผลโครงการ
แบบ  CIPP อาจสรุปได้ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ  2 แผนภูมิกระบวนการบริหารแบบ CIPP  Model 

 

               จากแผนภูมิในภาพประกอบ 2    โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของแผนภูมิแสดงให้ทราบว่า
การด าเนินงานโครงการใดๆ  ขององค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ  (Context  
evaluation)  โดยจะต้องมีการประเมินทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายในโครงการ    
ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการจะท าให้มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงการ  ซึ่งถ้าเป็นการ
ตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ  โครงการนั้นก็จะด าเนินงานต่อไปเป็นปกติ  แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
โครงการ  ผู้ด าเนินโครงการจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของโครงการ   ถ้าไม่
สามารถหาแนวทางท่ีพอใจในการแก้ปัญหาได้  การประเมินข้อมูลน าเข้า (Input  evaluation)   ก็จะได้รับ 
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การตัดสินใจด าเนินการ  การประเมินข้อมูลน าเข้าจะต้องมียุทธศาสตร์หรือวิธีการประเมินที่เหมาะสม   
การทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ  จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูล
น าเข้านี้เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้  หลังจากนั้นก็จะต้องมีการประเมินกระบวนการและผลผลิต
หรือผลงานว่า  กระบวนการทั้งสองชนิดนี้มีคุณค่าหรือไม่และมากน้อยเพียงใด   ถ้ากระบวนการและ
ผลผลิตได้รับการพิจารณาตัดสินว่าด้อยคุณค่าไม่คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงไป  โครงการนั้นอาจได้รับการ
ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรืออาจเลิกล้มไปเลยก็ได้  อย่างไรก็ดี  ถ้าโครงการนั้นมีกระบวนการและผลผลิตที่มี
คุณค่าควรแก่การพึงพอใจ  โครงการนั้นจะได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถสนับสนุนให้ด าเนินกิจการ
ต่อไปได ้
  อนึ่ง  การประเมินโครงการตามกระบวนการของสตัฟเฟิลบีม หรือที่เรียกว่า  CIPP  
Model  ดังกล่าวแล้ว  เป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ระบบ   (System   analysis)   
อย่างหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าโครงการที่
ก าหนดขึ้นจะเป็นโครงการที่สามารถให้การบริการต่อองค์การหรือต่อสังคมต่อไปได้อีกหรือไม่  จะมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมหรือเกิดคุณภาพในการด าเนินงานและการให้การบริการในลักษณะเช่นใด   
การประเมินโครงการโดย  CIPP  Model   เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและนิยมมากวิธีการหนึ่งใน
ปัจจุบัน 

  5.4 การด าเนินงานของคณะกรรมการประเมินโครงการ 

  เมื่อคณะกรรมการประเมินโครงการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียว  หรือจ าแนกเป็น
อนุกรรมการย่อยหลายคณะ  หรือเป็นคณะกรรมการถาวร  หรือคณะกรรมการชั่วคราว  ได้รับการแต่งตั้ง
แล้วการวางแผนเพ่ือการด าเนินงานเป็นหน้าที่และภารกิจที่คณะกรรมการจะต้องจัดท า   การวางแผนเพ่ือ
การประเมินโครงการสามารถกระท าได้ด้วยหลายวิธีการ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่นนี้
อยู่กับความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ  ลักษณะของโครงการ และองค์ประกอบอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม  
การประเมินโครงการมีขั้นตอนและแผนงานที่คณะกรรมการจะต้องจัดท าดังต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 :  ก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินโครงการ  จะต้องก าหนดความมุ่งหมาย  หรือวัตถุประสงค์  
การประเมินเป็นล าดับแรก  เพราะวัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการด าเนินงาน  วัตถุประสงค์จะต้องเขียน
อย่างชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุด  โดยจะต้องมีทั้งวัตถุประสงค์ระยะสั้น  และวัตถุประสงค์
ระยะยาวในการด าเนินงาน  การด าเนินงานขั้นตอนแรกนี้   คณะกรรมการจะต้องสามารถตอบค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

- อะไร คือ ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการนี้ 
- วัตถุประสงค์ในการประเมินมีอะไรบ้าง 
- ท าไม จึงต้องประเมินโครงการนี้ 
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 ขั้นที่ 2  :  การหาความต้องการในการประเมิน 
   หลังจากตอบค าถามในขั้นตอนแรกแล้ว  คณะผู้ประเมินจะต้องท าความจ าเป็นในการ
ประเมิน  และสามารถล าดับความจ าเป็นก่อนหลังในการประเมิน   อย่างไรก็ดีในการหาความจ าเป็นล าดับ
แรกๆ  นั้น  คณะผู้ประเมินไม่ควรพิจารณาเฉพาะล าดับแรกๆ  ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยทันที แต่ควร
พิจารณาย้อนหลังไปบ้างว่าในระยะหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาว่ามีความจ าเป็นอ่ืนใดหรือไม่  ถ้ามีควรจะได้
พิจารณาถึงความจ าเป็นเหล่านั้นเสียก่อนอย่างละเอียดและรอบคอบ   การหาความต้องการจ าเป็นในการ
ประเมิน  และการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของสิ่งที่ต้องประเมินเป็นการประหยัดทั้งเวลา  เงิน  วัสดุ
อุปกรณ์   และแรงงาน 
   ในขั้นตอนนี้  นอกจากคณะกรรมการต้องหาความจ าเป็นในการประเมินผลโครงการ
แล้ว   โดยส่วนตัวของคณะกรรมการทุกคนจะต้องเตรียมตนให้พร้อม   กล่าวคือ   มีความเข้าใจใน
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างแจ่มชัดและที่ส าคัญ  คือ  จะต้องมีทัศนคติหรือเจตนคติ
ที่ดีต่อสิ่งที่ต้องประเมิน  จึงจะสามารถท าให้การประเมินและผลของการประเมินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  ขั้นที่  3 :  การหาเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือ (Instruments)  เป็นสิ่งที่ส าคัญในการประเมินโครงการ  เมื่อคณะกรรมการ
ทราบความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้ว  คณะกรรมการจะต้องสร้างหรือเลือกหา
เครื่องมือที่สอดคล้องมากที่สุดกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน   ในการสร้างหรือเลือกเครื่องมือ
นั้นคณะกรรมการควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้  และถ้าเป็นไปได้จะต้องยอมรับเครื่องมือที่จะน าไปใช้นั้น 
หรือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและสร้างเครื่องมือร่วมกัน  เมื่อได้เครื่องมือที่ต้องการแล้ว
คณะผู้ประเมินจะต้องก าหนดเวลา  (schedule)   ในการน าเครื่องมือไปรวบรวมข้อมูลก าหนดเวลาควร
ต้องประกอบด้วยเวลา  การปฐมนิเทศชี้แจง  ผู้เก็บข้อมูล  การจัดเตรียมข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล   
เป็นต้น   การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่ง  เพราะหากรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพแล้ว  ย่อมมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อผลการประเมิน   ฉะนั้น ในการวางแผนเพ่ือการรวบรวม
ข้อมูลคณะผู้ประเมินควร 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
- ข้อมูลใดที่ต้องการเก็บรวบรวม 
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร 
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเมื่อใด 
- ใครจะเป็นผู้เก็บข้อมูลเหล่านั้น 
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   ขั้นที่ 4 :   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   เมื่อข้อมูลได้รับการรวบรวมเป็นไปตามวิธีการและได้จ านวนที่ต้องการแล้ว     
คณะกรรมการประเมินโครงการจะต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด   และจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของการ
ประเมินทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ     
ข้อมูลที่ได้รับอาจประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภท  รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้  หากการวิเคราะห์
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ขาดหลักการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการประเมิน   ฉะนั้นใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้ประเมินจะต้องค านึงถึง 

- ประเภทและชนิดของข้อมูลที่จะรวบรวมต้องเป็นที่ตกลงและเห็นพ้องต้องกัน 
- เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดและรอบคอบ 
- ข้อมูลที่ได้รับจะต้องจ าแนกเป็นหมวดหมู่   และระบุได้ว่าเป็นข้อมูลที่เสริม   

หรือเป็นข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
- วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถูกก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

 

 ขั้นที่  5 : การรายงานข้อมูลและการรายงานผล 
     เมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว   คณะกรรมการจะน าเสนอข้อมูลนั้นซึ่งถือว่าเป็นผล
การประเมินโครงการนั่นเอง   การกระท าเช่นนี้   คณะผู้ประเมินจะต้องวางแผนในการน าเสนอข้อมูลซึ่งมี
เนื้อหาที่ส าคัญจะต้องรายงาน  คือ วัตถุประสงค์  (objectives) ในการประเมิน  วิธีการ  (Procedures)       
ในการประเมินผล  ผล  (Results) ของการประเมิน  และการน าผลการประเมินไปใช้  (Implications)   
ให้เกิดประโยชน์  การน าผลการประเมินไปใช้นั้นจะต้องชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น (Strength)  และจุดด้อย  
(Weakness)  ของผลเหล่านั้น  และจะต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าจะแก้ไขจุดด้อยได้อย่างไร  และท าอย่างไรจึงจะ
ท าให้จุดเด่นนั้นคงสภาพที่เป็นจุดเด่นอยู่เสมอ   นอกจากนั้นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการควร
ต้องแสดงถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ  บุคลากรและทรัพยากรที่ต้องใช้  ตลอดจนข้อมูล
เพ่ิมเติมที่ต้องการรวบรวม  ทั้งความผูกพันด้านการงบประมาณและการเงิน  การรายงานผลการประเมิน
โครงการมีเป้าหมายที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ  จะต้องให้ผู้ประเมินระดับสูงของหน่วยงานมีความเข้าใจและ
ทราบโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงที   การรายงานผลต่อผู้บริหารควรเป็น
ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกระทัดรัด   ควรหลีกเลี่ยงภาษาสถิติหรือภาษาทางวิชาการท่ีไม่จ าเป็น 

  ขั้นที่ 6  :  การติดตามผล 
   เมื่อผลการประเมินได้น าไปใช้  จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานได้รับการส่งเสริมและ
ปรับปรุงเพื่อการด าเนินงานโครงการแล้ว  โครงการอาจะได้รับการพิจารณาให้ด าเนินงานต่อไป   และการ
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ด าเนินงานควรปฏิบัติในรูปแบบเดิม  โดยการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นอยู่และเปลี่ยนแปลงตาม
ความจ าเป็น   แล้วท าการประเมินซ้ าอีกครั้งหนึ่ง   หากผลการประเมินเป็นที่พอใจและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แล้ว  โครงการนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบกับความส าเร็จ 
   จากขั้นตอนที่ 6 ในการประเมินโครงการของคณะกรรมการประเมินโครงการดังที่
กล่าวแล้ว  อาจสรุปได้ว่าเป็นแผนการประเมินที่ผู้ประเมินใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานโดยจะต้องตอบ
ค าถามเป็นล าดับขั้นดังต่อไปนี้ 

- ประเมินอะไร 
- ประเมินไปท าไม 
- ประเมินอย่างไร 
- ประเมินเมื่อใด 
- ประเมินโดยใคร 
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
- วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร 
- น าเสนอข้อมูลอย่างไร 
- รายงานผลการประเมินโดยใคร 
- ผลการประเมินจะใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อะไร 

               การประเมินโครงการมีความส าคัญต่อการก าหนดแผนงานหรือโครงการต่อเนื่องของ
หน่วยงาน  ถ้าโครงการได้รับการประเมินผลอย่างมีระบบและเป็นไปตามขั้นตอน  ย่อมมีส่วนอันส าคัญต่อ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของผลการด าเนินงานโครงการ  ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
หน่วยงานว่าภารกิจหรือการด าเนินงานของหน่วยงานควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปใน
ทิศทางใด   อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์การคือการประเมินผล
โครงการอย่างเป็นระบบ  และผลของการประเมินโครงการมีความถูกต้อง 

  5.5 สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการประเมินโครงการ 
               การประเมินโครงการ  เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่วนส าคัญของ
โครงการ  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลน าเข้า (Inputs)  กระบวนการ (Process หรือ Transactions)  และผลงาน 
(Outputs หรือ Outcomes) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  ทั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการทั้งหมด
โดยส่วนรวมให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  อย่างไรประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่อาจมี
ความสลับซับซ้อนแล้วแต่ลักษณะของโครงการที่ต้องประเมิน  และมีความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้การพินิจ
พิจารณา  และความละเอียดรอบคอบในการด าเนินการ  และการตัดสินใจ  ฉะนั้นจึงมีสิ่งส าคัญหรือแนวคิด
ที่ส าคัญซึ่งผู้ประเมินโครงการจะต้องค านึงถึง   จึงจะท าให้การประเมินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ



26 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการนอ้มน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบติั                                    

ประจ าปีการศึกษา 2562  สพป.สริุนทร์ เขต 3 

 

อย่างแท้จริง  สิ่งส าคัญดังกล่าวได้แก่  ข้อเท็จจริง  คุณประโยชน์  ความถี่  ข้อมูลย้อนกลับ  ความผูกพัน 
ความน่าเชื่อถือ  วัตถุประสงค์  มาตรฐาน  ความจ าเป็น  และคุณค่า ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
  ข้อเท็จจริง (Evidence) หมายความว่า  รายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จากการ
ประเมินโครงการทุกชนิดต้องใช้เวลา  แรงงาน  และทุนทรัพย์เป็นจ านวนมากในการจัดตั้งและด าเนินงาน   
ความผิดพลาดในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อเท็จจริงที่จ าเป็น  อาจน าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือ
ขาดประสิทธิภาพ  และท าให้โครงการที่ก าหนดขึ้นหรือก าลังด าเนินงานอยู่นั้น   ขาดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  หรืออาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง  ฉะนั้นการประเมินโครงการจะต้องได้รายละเอียดที่เป็นจริง 
และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ 
  คุณประโยชน์ (Benefit)  หมายความว่า  ในการประเมินโครงการนั้นจะต้องค านึงด้วยว่า 
การลงทุนกับผลประโยชน์ที่จะได้รับคุ้มกันหรือไม่  ถ้าเป็นการประเมินโครงการที่ไม่ให้ประโยชน์กับสังคม
โดยส่วนรวมก็ไม่ควรจะลงทุน  เพราะการประเมินผลโครงการนั้นมักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง      
ถ้าประเมินแล้วผลที่ได้ไม่เกิดประโยชน์  หรือเป็นผลที่ไม่อาจเชื่อถือได้  การประเมินโครงการนั้นจะเป็นการ
สูญเปล่า   ฉะนั้นการประเมินโครงการทุกโครงการ  และทุกครั้งที่จะต้องประเมิน   ผู้ประเมินจะต้อง
ค านึงถึงความคุ้มทุน  หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นส าคัญ  จึงจะท าให้คุณภาพของการประเมินเป็นไป
ตามความมุ่งหวังที่ต้องการ  และเป็นวิธีการประเมินโครงการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  ความถี่ (Frequency) ความหมายว่า  ในการประเมินโครงการควรจะมีความถี่ในการ
รวบรวมข้อมูลบ่อยครั้งเพียงใด  ย่อมต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการเป็นส าคัญ  หากเป็นโครงการระยะ
ยาว   การเก็บข้อมูลจะต้องได้รับการก าหนดไว้เป็นระยะอาจเป็นทุก 6 เดือน  ทุกรอบปี  หรือแล้วแต่ความ
เหมาะสม  แต่จะต้องมีการเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้อมูลมีความเป็น
จริงทันสมัย  จึงจะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง   ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าความถี่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการประเมินโครงการจะต้องค านึงถึง 
  ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายความว่า  ในการประเมินโครงการนั้นผู้ประเมินจะต้อง
พิจารณาข้อมูลย้อนกลับต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ปรับปรุงโครงการได้ทันท่วงที ข้อมูล
ย้อนกลับอาจเป็นอุปสรรค  ปัญหา  ผลดีหรือผลเสียต่างๆ  อันเกิดจากการด าเนินงานโครงการ  ถ้าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่ดี  ผู้ประเมินโครงการก็จะวิเคราะห์และน าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ  เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขหรืออาจตัดสินใจเลิกล้มโครงการนั้น  ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ดีผู้ประเมินโครงการก็จะ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น  ฉะนั้นข้อมูล
ย้อนกลับจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประเมินโครงการและผู้บริหารโครงการจะต้องค านึงถึงอย่างมากอย่างหนึ่ง 
  ข้อผูกมัด (Commitment)  หมายความว่า  การประเมินผลโครงการจะต้องมีบุคคลที่
ได้รับผลกระทบและบุคคลที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงาน  รวมทั้งบุคคลที่จะต้องน าผลการประเมิน
โครงการไปใช้  จะต้องเป็นผู้ที่มีพันธะหรือผูกพันกับการประเมินโครงการโดยตลอด  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลของ
การประเมินโครงการมีความเชื่อมั่นหรือไม่ล าเอียง  และผลของการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้ได้
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เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ   เพราะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและยอมรับร่วมกัน  ดังนั้น การผูกมัดบุคคล
หลายฝ่ายให้มีส่วนร่วมย่อมเป็นสิ่งส าคัญของกระบวนการประเมินผลโครงการ 
  ความเป็นปรนัย (Objectivity)  หมายความว่า  การประเมินผลโครงการที่ดีนั้นจะต้องมี
ความเป็นปรนัยหรือความตรงไปตรงมาสูง  และความเป็นปรนัยจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยบุคคลภายนอก   
หรือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเป็นผู้เข้ามีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการประเมิน  ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็น
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันที่มีความช านาญด้านการประเมินโครงการโดยเฉพาะ  
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์การนอกจากจะช่วยขจัดการประเมินด้วยการคิดและนึกฝันเอาเอง   
หรือความล าเอียงของผู้ประเมินภายในองค์การแล้ว  ยังจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  ฉะนั้น ผู้ประเมินโครงการพึงระลึกเสมอว่าความเป็นปรนัยหรือความ
ตรงไปตรงมาของการประเมินโครงการนั้นเกิดจากการประเมินของผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญอีกประการหนึ่ง 
  วัตถุประสงค์ (Objective)  หมายความว่า  การประเมินโครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ 
และรายละเอียดในการด าเนินงานอย่างชัดเจน  อาจกล่าวได้ว่า  การประเมินโครงการที่มีวัตถุประสงค์    
ไม่ชัดเจนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการผิดพลาด  ความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การประเมินโครงการเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพเท่านั้น  ยังจะช่วย
การด าเนินงานโครงการหรือการพัฒนาโครงการในลักษณะต่างๆ เป็นไปด้วยดี  พึงระลึกเสมอว่า โครงการ
เป็นจ านวนมากเมื่อด าเนินการแล้วก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมาก  เพราะความชัดเจนในวัตถุประสงค์
ของโครงการเหล่านั้น 
  มาตรฐาน (Standards) หมายความว่า  ในการประเมินโครงการจะต้องมีมาตรฐานที่
สามารถน าเอาผลงานที่เกิดขึ้นไปเปรียบเทียบได้  มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบมี 2 ลักษณะ  คือ มาตรฐานที่
เป็นเกณฑ์แน่นอนหรือเป็นเกณฑ์ตายตัว (Absolute standard) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นแล้ว
เปลี่ยนแปลงยาก  บางทีเรียกมาตรฐานชนิดนี้ว่า  มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (Standard of Excellence)    
มาตรฐานลักษณะนี้จะต้องก าหนดโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลโครงการ   บุคคล
ทั่วไปไม่สามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานได้ 
  ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance) หมายความว่า  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและได้รับการ
คัดเลือกจะต้องสอดคล้อง  หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  และจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์    
กับโครงการที่ต้องการประเมินด้วย  นั้นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเป็นไปตาม
ความเป็นจริงของข้อมูลน าเข้า (Inputs) ที่จะต้องใช้  จะต้องเหมาะสมกับกระบวนการ (Transactions)   
ในการด าเนินงาน  และเกิดผลงาน (outcomes) ตามที่ได้คาดหวังไว้ของโครงการ  ฉะนั้นข้อมูลที่จ าเป็น
และสอดคลอ้งกับโครงการจึงเป็นปัจจัยที่ผู้ประเมินโครงการจะต้องค านึงถึงในการประเมินโครงการ 
  ค่านิยม (Values) หมายความว่า  ในการพิจารณาตัดสินโครงการนั้นควรจะต้องเป็นไป
ตามคุณค่าอันเหมาะสมของข้อมูลข้อตกลง  และข้อผูกมัดที่ต่อเนื่องกัน  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นองค์ประกอบอันส าคัญของกระบวนการประเมินโครงการ และส่วนประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง
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ของกระบวนการประเมินผลโครงการคือ “ค่านิยม” ของผู้ประเมินโครงการ  ผู้ประเมินโครงการบางคนเน้น
การวิพากษ์วิจารณ์โครงการเป็นหลัก  แต่ผู้ประเมินบางคนเน้นทักษะในการกระท าเป็นหลัก  การเน้นการ
กระท าเป็นหลักเป็นการพิจารณาถึงคุณค่า  และความเหมาะสมของข้อมูล  พิจารณาถึงข้อตกลงและ     
ข้อผูกมัดในการกระท าที่ยอมรับร่วมกัน  การพิจารณาตัดสินโครงการด้วยวิธีนี้ย่อมจะเป็นวิธีที่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการได้ดีกว่าการพิจารณาจากการวิจารณ์โครงการแต่เพีย งอย่างเดียว  ซึ่งจะไม่ให้
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโครงการที่แน่นอนและชัดเจน 
  สิ่งส าคัญดังที่กล่าวแล้ว  ล้วนเป็นปัจจัยที่จ าเป็นอันมีผลต่อคุณภาพของการประเมิน
โครงการ  และมีผลต่อคุณภาพในการตัดสินใจการด าเนินโครงการ  เพราะการประเมินโครงการเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับคน  สภาพแวดล้อมต่างๆ  รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของคนในหลายรูปแบบและหลายลักษณะ 
ซึ่งอาจเป็นทั้งความเชื่อ  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้น  ฉะนั้น   
ผู้ประเมินโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องค านึงถึงและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อย่างพินิจพิจารณาเป็นที่สุด   
ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินโครงการ  และการประเมินผลโครงการมีความเป็นไปได้   และผลงานที่เกิดขึ้นมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ   สมดังความต้องการและเจตนารมย์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เห็นว่า  การ
ประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ  คือ  เพ่ือการบริหารและการจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพขึ้น  เพ่ือการวางแผนและการก าหนดนโยบายที่ถูกต้อง  และวัตถุประสงค์สุดท้ายคือ  เพ่ือการ
ทดสอบสมมติฐานทางสังคมศาสตร์อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาเฉพาะอย่างหรือบางอย่ างได้  ซึ่ง
วัตถุประสงค์ทั้งสามจะบรรลุได้ย่อมต้องใช้ปัจจัยที่ส าคัญดังที่กล่าวแล้ว  และจะต้องใช้ปัจจัยเหล่านั้นอย่าง
พินิจพิเคราะห์  โดยเลือกใช้ตามความจ าเป็น  และเท่าที่สามารถจะใช้ได้เท่านั้น  จึงจะท าให้ผลของการ
ประเมินโครงการมีคุณประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างแท้จริง 

 5.6 ปัญหาของการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการมีลักษณะคล้ายกับการท าการวิจัย   กล่าวคือประกอบด้วย
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่
ต้องการ   ดังนั้น ปัญหาของการประเมินโครงการกับปัญหาการวิจัยจึงอาจมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้าง  
อย่างไรก็ดี หากจะพิจารณาในส่วนประกอบของการประเมินโครงการว่าจะประกอบไปด้วยข้อมูลน าเข้า 
(Inputs)  กระบวนการ (Process)  และผลงาน (Outputs) แล้ว   อาจกล่าวได้ว่าแต่ละส่วนประกอบมีส่วน
ที่ท าให้เกิดปัญหาได้  และปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีผลท าให้โครงการที่ด าเนินอยู่หยุดชะงัก  ล้มเหลว  หรือมีผล
ท าให้โครงการที่ส าเร็จแล้วนั้นได้ผลโดยไม่เป็นที่ยอมรับได้ 

  ปัญหาอันเกิดจากข้อมูลน าเข้า  ข้อมูลน าเข้าในการประเมินโครงการมีมากมายทั้งนี้
แล้วแต่ลักษณะของโครงการ  และลักษณะหรือความซับซ้อนของการประเมิน  ข้อมูลน าเข้าที่มีส่วนท าให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประเมินอาจแจกแจงได้ ดังนี้ 
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1. การขาดแคลนงบประมาณที่จะต้องใช้เพื่อการประเมินโครงการ 
2. ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของผู้ที่จะท าหน้าที่ในการประเมินโครงการ 
3. การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินโครงการ 
4. การขาดหลักการในการบริหารและการประเมินโครงการ 

  ปัญหาอันเกิดจากกระบวนการ   กระบวนการประเมินโครงการเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการ
หนึ่ง  เพราะเปรียบเสมือนกับเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่จะต้องท าหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลน าเข้าซึ่งเป็น
วัตถุดิบ  ให้เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลทั่วไป   กระบวนการมีส่วนท าให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประเมินโครงการได้หลายลักษณะดังเช่น 

1. ความไม่ชัดเจนและเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
2. การใช้รูปแบบการประเมินที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ 

      3. ประเมินเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของโครงการเท่านั้น หรือประเมินผลสุดท้าย  หรือ
ผลส าเร็จของโครงการเพียงอย่างเดียว จึงท าให้การสรุปผลการปะเมินขาดความชัดเจน  หรือขาดความ
ถูกต้องเท่าที่ควรจะเป็น 
        4. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  และการ
ประเมินโครงการหรือระหว่างผู้ประเมินกับผู้ด าเนินงานโครงการ 
  ปัญหาอันเกิดจากผลงาน    การกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด   หากได้รับการด าเนินงานจนบรรลุ
ถึงความส าเร็จแล้ว  แต่ผลของการกระท านั้นมิได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ย่อมถือได้ว่าเป็นการลงทุน   
ที่ไม่คุ้มค่า  หรือเป็นการกระท าที่เกิดการสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง  ผลของการประเมินโครงการมีลักษณะ
เช่นเดียวกัน  หากไม่ได้รับการน าไปใช้ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะต้องมีการประเมินโครงการ  ปัญหา
อันเกิดจากผลงานอาจจ าแนกได้ดังนี้ 
             1. ผลงานการประเมินโครงการขาดความน่าเชื่อถือต่อการที่จะต้องน าไปใช้หรือเพ่ือ
การตัดสินใจ 
        2. ผลการประเมินได้รับการบิดเบือนจากความเป็นจริงครั้นน าไปใช้จึงไม่เกิดผลดีต่อ
การบริหารโครงการและก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์การโดยส่วนรวม 
        3. ผลของการประเมินมักถูกละเลยจากผู้บริหารที่จะต้องน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงงาน 
ของตนให้ดีขึ้นคิดเพียงว่าการประเมินเป็นผลงานอย่างหนึ่งที่หน่วยงานของตนน่าจะท าไว้เพ่ือเป็นผลงาน
ของหน่วยงาน   มากกว่าจะคิดว่าการประเมินเป็นการกระท าเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานโดย
ส่วนรวมให้ดีข้ึน 
        4. ผลของการประเมินไม่สอดคล้อง   หรือเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน
ทีก่ าหนดไว้มากเกินไป   ท าให้การประเมินนั้นสูญเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก   และการ
ที่จะปรับผลการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในภายหลังเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ปัญหาและอุปสรรค
ในการประเมินโครงการดังที่กล่าวแล้วเป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้ประเมินโครงการจะต้องคาดการณ์   พิจารณา
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อย่างรอบคอบ   และจะต้องค านึงถึงทุกครั้งในการวางแผนประเมินโครงการ   การที่ผู้ประเมินโครงการ
สามารถทราบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเสียก่อนเป็นการล่วงหน้า    ย่อมท าให้ผลของการประเมิน
โครงการมีความน่าเชื่อถือ    และน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องในที่สุด   

6.วงจรคุณภาพ  P-D-C-A  (plan-Do-Check-Act)  
                  วงจร P-D-C-A นี้ได้พัฒนาขึ้นโดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมม่ิง ได้น ามาเผยแพร่จนเป็น
ที่รู้จักกันแพร่หลาย 
                  P-D-C-A (plan-Do-Check-Act) หมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพ เป็นกิจกรรมพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือ 
       1. P=Plan  คือการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น 
       2. D=Do  คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและ      
มีความต่อเนื่อง 
        3. C=Check  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามี 
ปัญหาอะไรเกิดข้ึน  จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
      4. A = Action  คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ  ก็ยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป    

  ประโยชน์ของ  P-D-C-A 
       1. การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงานจะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง
การวางแผนงานควรวางไว้ให้ครบ  4  ขั้นดังนี ้
    (1) ขั้นการศึกษา คือการวางแผนศึกษาข้อมูล  วิธีการความต้องการของตลาด  
ข้อมูลด้านวัตถุดิบ  ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือทุน 
    (2) ขั้นเตรียมงาน  คือการวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ความพร้อมของพนักงาน  อุปกรณ์เครื่องจักร  วัตถุดิบ 
    (3) ขั้นด าเนินงาน  คือการวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย   
เช่น ฝ่ายผลิต  ฝ่ายขาย   
    (4)  ขั้นการประเมินผล  คือการวางแผนและเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็น
ระบบ 
   2.  การปฏิบัติงานตามแผนงาน  ท าให้ทราบขั้นตอนวิธีการ และสามารถเตรียมงาน
ล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย  ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่นและเรียบร้อยน าไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   3.  การตรวจสอบให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย 
     3.1. ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
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    3.2. มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
    3.3. มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
    3.4. มีก าหนดเวลาการตรวจสอบที่แน่นอน 
    3.5. บุคลากรการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับการปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินการต่อไปได้ 
   4.  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม  เมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น  ดังนั้นวงจร P-D-C-A จึงเรียกว่า วงจรบริหารคุณภาพการบริหารงานใน
ระดับต่างๆ  ทุกระดับตั้งแต่เล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคคลคนหนึ่ง  จนถึงโครงการในระดับ
ใหญ่ที่ต้องใช้ก าลังคนและเงินงบประมาณจ านวนมาก  ย่อมมีกิจกรรม  PDCA  เกิดขึ้นเสมอ  โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบ้าง  ไม่ครบวงจรบ้าง  แตกต่างกันตามลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  ในแต่ละองค์กรจะมีวงจร  P-D-C-A   อยู่หลายๆ วง  วงใหญ่สุดคือ วงที่มีวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผน (P) แผนงานวงใหญ่สุดนี้  อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปี   
จึงจะบรรลุผล  การจะผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้  จะต้องปฏิบัติ
(P)  โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร  
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะก่อให้เกิดวงจร P-D-C-A   ของหน่วยงานขึ้นใหม่  หากหน่วยงานมีขนาด
ใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  ก็จะต้องแบ่งกระจายความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ท าให้
เกิดวงจร P-D-C-A เพ่ิมขึ้นอีกหลายๆ วง  โดยมีความเชื่อมโยงและซ้อนกันอยู่  การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งหมดจะรวมกันเป็น (D) ขององค์กรนั้น  ซึ่งองค์กรจะต้องท าการตรวจสอบ (C) และแก้ไข
ปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ในแต่ละปี (A) เพ่ือให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวนั้น  ปรากฏเป็นจริงและท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์รวมขององค์กรได้   
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การด าเนินโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของใน
หลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารสถานศึกษาภาค
บังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  ด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลแนวคิดและข้อค้นพบจากการวิจัย และ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                 มัลลิกา  คงพันธุ์ (2548)   ได้ประเมินโครงการรณรงค์ส่ งเสริมการอ่านในสถานศึกษา     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้แบบจ าลองการประเมิน "CPO" (CPO'S 
evaluation model)  ของเยาวดีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี ซึ่งแบบจ าลองการประเมินนี้เน้น 
               1. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรีในภาพรวม มีปัจจัยพ้ืนฐาน ด้าน
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สภาวะแวดล้อมของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบพบว่า 
ความต้องการจ าเป็นของโครงการ  ความเป็นไปได้ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการความพร้อมและ
ทรัพยากรของโครงการอยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การอ่าน  มีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก 

                2. โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสิงห์บุรีมีปัจจัย พื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบพบว่า ความต้องการจ าเป็นของโครงการความเป็นไปได้ของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความพร้อมและทรัพยากร 
                ธรรมพร  แข็งกสิการ (2548) ได้ประเมินโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการรักการอ่านสานสู่ฝันของโรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ใน      
4 ด้าน คือ  ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  ผลการประเมิน
พบว่า  การด าเนินงานโครงการด้านสภาพแวดล้อม  มีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก     
โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จและการปฏิบัติสูงสุด  คือ  เพ่ือช่วยให้โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  บรรลุสู่เป้าหมายแห่งคุณภาพ  
               ด้านปัจจัยน าเข้าเกี่ยวกับความพอเพียงของบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณพบว่า 
มีความเพียงพอในระดับมาก  โดยมีความพอเพียงมากที่สุด คือ จ านวนหนังสือในห้องสมุด แต่การปฏิบัติ
เพ่ือระดมทรัพยากรส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
               ด้านกระบวนการพบว่า  ความส าเร็จและการปฏิบัติ  อยู่ ในระดับปานกลางโดย
กระบวนการที่มีความส าเร็จและการปฏิบัติสูงสุดคือกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" 
               ด้านผลผลิตพบว่า  ผลผลิตของโครงการมีความส าเร็จและมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  
ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงที่สุด  คือ  นิสัยรักการอ่านของผู้เรียน  จากการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินโครงการจะเห็นได้ว่า  การประเมินโครงการมีทั้งการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก  
การประเมินที่มุ่งเสนอสารสนเทศ  และการประเมินที่มุ่งการตัดสินคุณค่า  โดยรูปแบบและแนวทางการ
ประเมินสามารถด าเนินการได้ทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  ส าหรับการประเมิน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring  คณะผู้ประเมินเลือก
รูปแบบการประเมินแบบ CIPIEST ของสตัฟเฟิลบีม (Daneil L. Stufflebeam) เนื่องจากมีการประเมิน
ครอบคลุมทั้งด้านบริบท  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ตลอดจนประเมินในด้านของผลิตผลิต  ผลกระทบ 
ประสิทธิผล  ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ ซึ่งจะให้สารสนเทศที่ครอบคลุมโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ 

 วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์และคณะ (2556) ได้ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ผลการประเมินพบว่า 
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 1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการจัดการ
เรียนการสอน  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และในประเด็นความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการเป็นคู่พัฒนา  พบว่า คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมในการพัฒนาครู  
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ  พบว่า ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2  ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  
เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นระบบ  ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ส าหรับแผนพัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  โดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง  Coaching and Mentoring  พบว่า ก าหนดให้มีการพัฒนาใน 2  ลักษณะ
คือ  ช่วงแรกเป็นการฝึกอบรม 2 วัน  สองที่สอง  เป็นการ  Coaching and Mentoring  จ านวน  3  ครั้ง 

       3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า การด าเนินงานโครงการเป็นไป
ตามแผนพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับในประเด็นของปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน ขณะด าเนินงานโครงการ พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนใช้
วิธีการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย 

4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการ  
   ผลการประเมินด้านผลลัพท์ของโครงการ  พบว่า ผลที่ได้จากการด าเนินงานโครงการส่วน
ใหญ่เป็นที่น่าพึงพอใจ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เห็นว่าได้ประโยชน์หรือเกิดผลทางบวกมากกว่าทาง
ลบส าหรับการประเมินในด้านประสิทธิผล  พบว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ส่วนใหญ่ เข้า
รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามระยะเวลาและมีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผลงานส่วนใหญ่มี
คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีเยี่ยม  และเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอด
ส่งต่อและเกิดความยั่งยืน ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จะน ารูปแบบหรือกระบวนการด าเนินงาน
โครงการในแต่ละกลุ่มไปด าเนินการต่อกับโรงเรียนในสังกัด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเขต 42   เรื่องการใช้วงจรเดมมิ่งใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

   1. การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการน าวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งท าให้นักเรียนมีความรู้ 
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ความสามารถ มีคุณลักษณะต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน โรงเรียนมีทิศทางในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่ก าหนด โดยมีระบบบริหาร
คุณภาพ มีการท างาน ที่เป็นมาตรฐานจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย มีการแสดงความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนชุมชนมีความมั่นใจในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เข้าร่วมจัดการศึกษาและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา ตลอดจน
สถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผู้จัดการศึกษา มีความมั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพของผู้จบการศึกษา รับ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือท างาน จึงท าให้การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80)  ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมแต่ละขั้นตอนและแต่ละ
บริการมีระดับการปฏิบัติมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่า 
ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1          
ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรยา ค าแหง (2552, บทคัดย่อ) 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน ในแต่ละข้ัน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
  1.1 ขั้นการวางแผน  พบว่า  ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่

ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการนิเทศภายใน 3) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร และ 4) ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งนี้เพราะว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  มีการวางแผนงาน ใช้หลักการที่ว่า การวางแผนจะช่วย
พัฒนาความคิดต่างๆ เพ่ือน าไปสู่รูปแบบที่เป็นจริง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง สามารถเข้าใจได้ 
สามารถวัดได้ สามารถปฏิบัติได้และสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ จึงท าให้การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ด้านการวางแผน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า         
การวางแผนในภาพรวมแต่ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ พอดี 
(2549, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่ง กับการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ด้านการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยา 
ค าแหง (2552, บทคัดย่อ) ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจร  
เดมม่ิงในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ด้านการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

  1.2  ขั้นการปฏิบัติ พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        
3) ด้านการนิเทศภายใน และ 4) ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งนี้อธิบายได้ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  มีการด าเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ตามลักษณะงาน เวลาและภารกิจของแต่ละส่วนงาน โดยมีการ
นิเทศ แนะน า ก ากับติดตาม เพ่ือให้งานเป็นตามที่ก าหนด จึงท าให้การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ขั้นการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80)  ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวม
ด้านการปฏิบัติตามแผน (do) แต่ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ 
พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่าผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับ การปฏิบัติงาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ด้านการปฏิบัติตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วีรยา ค าแหง (2552, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารี ตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ด้านการด าเนินงาน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  

  1..3   ขั้นการตรวจสอบ ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับดังนี้ 1) ด้านการนิเทศภายใน 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร  3) ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และ 4) ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งนี้อธิบาย ได้ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  มีขั้นตอนการตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติตามแผน กล่าวคือ ขั้นตอนนี้เป็นการก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติหรือการด าเนินงานที่สถานศึกษา
จัดท าขึ้น ว่าได้ปฏิบัติตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลความหมาย เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จึงท าให้
การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของจตุพร เถาว์หิรัญ 
(2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบ ภาพรวมแต่ละขั้นตอน และแต่ละบริการมีระดับการ
ปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้
วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ด้านการตรวจสอบติดตาม ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

  1.4  ด้านการปรับปรุง ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 2) ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้าน
การนิเทศภายใน และ 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้อธิบาย ได้ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  มีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโดยการทบทวนแผนงาน
เพ่ือปรับปรุงระบบและวิธีการด าเนินการให้เหมาะสม  ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานมีการจัดระบบการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการน าข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ได้จากการตรวจสอบ  มาพิจารณา
วางแผนหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและข้อบกพร่องของคณะท างาน เพ่ือให้เกิดมาตรฐานและ
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มีประสิทธิภาพของงานมากยิ่งขึ้น  และมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ      
ในการพัฒนาต่อไป  จึงท าให้การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   ด้านการปรับปรุง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงและพัฒนา ภาพรวมแต่
ละขั้นตอนและแต่ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, 
บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 1 ด้านการแก้ไขปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 2. เปรียบเทียบการใช้วงจรเดมมิ่ง ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปรากฏผลดังนี้ 

  2.1  จ าแนกตามเพศ  ระหว่างเพศชายและเพศหญิง  พบว่า  ภาพรวมค่าเฉลี่ย ขั้นการ
วางแผน  ขั้นการปฏิบัติ  ขั้นการตรวจสอบ  และขั้นการปรับปรุง ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้เพราะว่า เพศเป็นตัวแปรที่ไม่
มีผลต่อการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการ ถึงแม้สถานภาพทางด้านเพศจะแตกต่างกัน แต่ผู้บริหาร
และครู มีระดับการใช้เหมือนๆ กัน จึงท าให้สถานภาพทางด้านเพศไม่มีความแตกต่างกันและไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถาน
สถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1  ในภาพรวมและ   
รายด้าน  ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับการวิจัยของ  วีรยา ค าแหง  (2552, บทคัดย่อ)  ผลการวิจัยพบว่า      
ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมมิ่ง ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

  2.2  จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างผู้มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและ   
สูงกว่าปริญญาตรี พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ย ขั้นการวางแผน  ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบและขั้นการปรับปรุง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ระดับการศึกษาเป็นตัวแปรที่มีผลต่อวงจร
เดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการ โดยผู้ที่มีระดับการศึกษา  สูงกว่าปริญญาตรี มีการใช้วงจรเดมมิ่งในการ
บริหารงานวิชาการสูงกว่าผู้มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงท าให้แตกต่างกันและเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงาน แนะแนว ด้านวุฒิการศึกษา ในภาพรวมของสภาพปัญหา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

  2.3  จ าแนกตามต าแหน่งในการท างาน ระหว่างผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ย ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ   
ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการปรับปรุง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะว่า 
ต าแหน่งในการท างานมีผลต่อการใช้วงจรเดมมิ่ง   ในการบริหารงานวิชาการ โดยผู้อ านวยการ             
รองผู้อ านวยการ  ในภาพรวม  มีการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการ  สูงกว่า ครูผู้สอน จึงท าให้
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เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัย
พบว่า ภาพรวมของสภาพปัญหา ด้านต าแน่งในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
  2.4  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ระหว่างน้อยกว่า 10 ปี  10-20 ปี และมากกว่า    
20 ปี พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ย ขั้นการวางแผน  ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แต่ขั้นการปรับปรุงไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้เพราะว่า ประสบการณ์การท างานมีผล
กับการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการ โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี   และมากกว่า 
20 ปี  มีการใช้วงจรเดมม่ิงในการบริหารงานวิชาการสูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี    
จึงท าให้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรยา ค าแหง (2552, บทคัดย่อ) 
ผลการวิจัยพบว่า  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมมิ่งใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี  จ าแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับลูกเสือและเนตรนารี
ในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.5  จ าแนกตามวิทยฐานะ ระหว่างไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะ พบว่า ในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย ขั้นการวางแผน  ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการปรับปรุง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้เพราะว่า วิทยฐานะเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการใช้วงจรเดมมิ่ง ในการบริหารงานวิชาการ 
โดยผู้ที่มีวิทยฐานะ มีการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการ สูงกว่าผู้ที่ไม่มีวิทยฐานะ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงท าให้ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

  2.6  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ระหว่างขนาดใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก     
ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย  ขั้นการวางแผน  ขั้นการปฏิบัติ  ขั้นการตรวจสอบ  และขั้นการปรับปรุง  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เพราะว่า  ขนาดของสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการใช้วงจรเดมมิ่ง
ในการบริหารงานวิชาการ  โดยขนาดสถานศึกษาใหญ่พิเศษมีการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการสูงกว่า
ขนาดของสถานศึกษา  ใหญ่  กลาง  และเล็ก  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประกอบ พอดี  (2549, บทคัดย่อ)  พบว่า  การเปรียบเทียบ  ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการ
ปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของจตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานแนะแนว ในภาพรวมของสภาพปัญหา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
    จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1  จากการวิจัยพบว่ามีการใช้วงจรเดมมิ่ง ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาพรวมและรายด้านคือ ขั้นการ
วางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการปรับปรุงและพัฒนา อยู่ในระดับมากดังนั้นหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ควรจะมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้วงจรเดมมิ่ง ในการบริหารงานวิชาการให้ได้ระดับมากที่สุด 

  1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะส่งเสริมให้ครูใช้วงจรเดมมิ่งในการปฏิบัติงานของ
ตนเองและสนับสนุนให้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย 

  1.3  การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ควรมีขอบเขตและกรอบก าหนดเวลาอย่างชัดเจน และควร
จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดจนการส่งเสริมการจัดท าสถิติข้อมูล
และรายงานสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ต่อไป 

 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

ในทุกๆ ด้าน เพื่อจะได้ศึกษาผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกันทุกงาน 
  2.2  ควรศึกษาการใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาของเขตอ่ืนๆ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3   ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ใน
การด าเนินการ   4 ขั้นตอนดังนี้ 

 1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
 3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
 4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมภาคบังคับแต่ละอ าเภอ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 1.2  จัดท าโครงการโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหาร
สถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 1.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่
กิจกรรมตามความเหมาะสม 

 1.4  สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
 1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง 
 1.6  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
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 2.2  ด าเนินการตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหาร
สถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
       กิจกรรมที่ 1  ประชุมประธานกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการ  จ านวน  10  คน 

               -ค่าใช้สอย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                         900.-บาท 

 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารการศึกษาภาคบังคับ และ

ศึกษาดูงาน  ในวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดเลย  จ านวน  95  คน 

 -ค่าตอบแทน  เบี้ยเลี้ยง จ านวน 7 มื้อๆ ละ 80 บาท                    53,200.-บาท 

 -ค่าใช้สอย   

   ค่าท่ีพัก จ านวน 95 คน จ านวน 2 คืน                                  115,200.-บาท 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1  มื้อๆ ละ 35 บาท                3,290.-บาท 

   ค่าชดเชยน้ ามันรถราชการ  จ านวน 1 คัน                                  5,000.-บาท 

   ค่าของที่ระลึก มอบสถานที่ศึกษาดูงาน จ านวน 1 ชิ้น                    1,500.-บาท 

 รวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 ทั้งสิ้น  179,090  บาท    ขอใช้เพียง  150,000.-  บาท 

 3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
 3.1  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และ  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
จิตอาสาของผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3   โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม  และ
แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินonline ผ่าน Google form 

 3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale )  ใช้วิธีแจกแจงความถี่      
หาค่าเฉลี่ย  (X) และค่าร้อยละ ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
  4.51-5.00      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 2.51-3.50      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 3.3  ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธีวิเคราะห์    
เนื้อเรื่อง ( Content  Analysis ) 
 3.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
 2.  ค่าร้อยละ 

 3.5  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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บทที่  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาของในหลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหาร
สถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 สามารถสรุปตามข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
  ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน
ระหว่าง  กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้รับความ
ร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการเป็นอย่างดี  และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับ
การอนุมัติโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม  แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือก าหนดแนวทาง 
ในการด าเนินการ  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม  ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง และ
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
  การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการตาม
โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารการศึกษาภาคบังคับ และศึกษาดูงาน  ในวันที่ 
3-6 กรกฎาคม 2562  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จ านวน 81 คน 
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ
ด้วยดีทุกกิจกรรม 

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรม       

ราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสา
ของผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าร้อยละ จากแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน
โปรแกรม Google form  โดยแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
 4.51 -  5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   มาก 
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 2.51 -  3.50      หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50      หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   น้อย 
 1.00 -  1.50 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   น้อยที่สุด 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
1. เพศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง 10 คน คิดเป็น 24.4%  และเพศชาย 31 คน คิดเป็น 75.6% 
2. ผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็น 7.3%
และเป็นอ านวยการสถานศึกษา(ผู้เข้ารับการพัฒนา) จ านวน 38 คน คิดเป็น 92.7 % 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.1 ด้านวิทยากร  

 
      ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยากร พบว่า การเตรียมตัว
และความพร้อมของวิทยากร  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก  จ านวน 20 คน คิดเป็น 
48.78 %  ระดับมากที่สุด  จ านวน 11 คน  คิดเป็น 26.83 %   ระดับปานกลางจ านวน 9 คน คิดเป็น 
21.95 %  และระดับน้อยที่สุด  จ านวน 1 คน  คิดเป็น 2.44 %   การถ่ายทอดของวิทยากร มีความ      
พึงพอใจในระดับมาก จ านวน 22 คน   คิดเป็น 53.66%   ระดับมากท่ีสุด  จ านวน 9 คน คิดเป็น 21.95 % 
ระดับปานกลาง  จ านวน 9 คน คิดเป็น 21.95 %  และระดับน้อยที่สุด  จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.44 % 
วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น  มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 20 คน   
คิดเป็น 48.78 %  ระดับมากที่สุด  จ านวน 11 คน  คิดเป็น 26.83 %  ระดับปานกลาง  จ านวน 8 คน   
คิดเป็น 19.51%  ระดับน้อย จ านวน 1 คน   คิดเป็น 2.44%   และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็น 
2.44 %   การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 18 คน คิดเป็น 
43.90 %  ระดับมากที่สุด  จ านวน 13 คน  คิดเป็น 31.71%  ระดับปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็น 
21.95 %  และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.44%  เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม     
มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 22 คน  คิดเป็น 53.66 %   ระดับปานกลาง จ านวน 10 คน คิดเป็น 
24.39 % ระดับมากที่สุด  จ านวน 7 คน  คิดเป็น 17.07 %  ระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.44 % 
และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 % 
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2.2 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
พบว่า  สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 21 คน 
คิดเป็น 51.22 %   ระดับมากที่สุด  จ านวน 13 คน  คิดเป็น 31.71 %   ระดับปานกลาง  จ านวน 6 คน 
คิดเป็น 14.63 %  และระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.44 % ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 21 คน คิดเป็น 51.22 % ระดับมากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็น 
29.27 % ระดับปานกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็น 17.07 % และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็น   
2.44 % ระยะเวลาของกิจกรรม  มีความเหมาะสม  มีความพึงพอใจในระดับมาก  จ านวน 19 คน คิดเป็น 
46.34 %  ระดับมากที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็น 34.15 % ระดับปานกลางจ านวน 7 คน คิดเป็น     
17.07 %  และระดับน้อยที่สุด  จ านวน 1 คน  คิดเป็น 2.44 %   อาหาร มีความเหมาะสมพอเพียง         
มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 18 คน  คิดเป็น 43.90 %  ระดับมากที่สุด จ านวน 15 คน คิดเป็น 
36.59 % และระดับปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็น 19.51 %  
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2.3 ด้านการให้บริการ  

    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการให้บริการ พบว่า การ
บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากจ านวน 20 คน คิดเป็น 48.78 %  
ระดับมากที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็น 34.15 % ระดับปานกลางจ านวน 6 คน คิดเป็น 14.63 %  และ
ระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.44 % การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ มีความพึงพอใจในระดับ
มาก จ านวน 24 คน คิดเป็น 58.54 % ระดับมากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็น 21.95 % ระดับปานกลาง 
จ านวน 7 คน คิดเป็น 17.07 % และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.44 % การอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 22 คน คิดเป็น 53.66 %  
ระดับมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็น 31.71 % ระดับปานกลางจ านวน 5 คน คิดเป็น 12.19 %  และ
ระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.44 % การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่  มีความ
พึงพอใจในระดับมาก จ านวน 26 คน คิดเป็น 63.41 % ระดับมากที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็น 24.39 % 
ระดับปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็น 9.76 % และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 %   
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2.4 ด้านความเข้าใจ/การน าไปใช้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความเข้าใจ / การน าไปใช้  
พบว่า ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 
22 คน คิดเป็น 53.66 %  ระดับปานกลาง จ านวน 11 คน คิดเป็น 26.83 % ระดับมากที่สุด จ านวน 7 คน 
คิดเป็น 17.07 %  และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.44 % ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 27 คน คิดเป็น 65.85 % ระดับมากท่ีสุด จ านวน 8 คน   
คิดเป็น 19.51 % ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็น 15.51 % และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน    
คิดเป็น 2.44 % สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ มีความพึงพอใจใน   
ระดับมาก จ านวน 25 คน คิดเป็น 60.98 %  ระดับมากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็น 24.39 % และ   
ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ มีความ   
พึงพอใจในระดับมาก จ านวน 26 คน คิดเป็น 63.41 % ระดับมากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็น 21.95 % 
ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็น 12.19 % และระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 %   
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1) เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดเป็นประจ าทุกปี 
2) ค่าลงทะเบียนแพงมากเกินไป ถ้าไม่มีงบประมาณไม่ควรจัด 
3) ระยะเวลาควรน้อยลงและระยะทางหรือสถานที่ควรอยู่ไม่ไกลมากเกินไป 
4) ด าเนินการได้เหมาะสมภายใต้กรอบงบประมาณ 
5) ควรมีโครงการฯ ลักษณะนี้ ต่อเนื่องทุกปี 
6) เหมาะสมดีมาก ทั้งสถานที่และเอกสาร 
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7) ควรเป็นสถานที่ท่ีไม่ไกลกันมาก 
8) ดีมากค่ะ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
    เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้แบบสอบถามความพึงพอใจผ่านออนไลน์ 
(Google form) 

  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
  มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
     คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลด าเนินการสร้างเครื่องมือประเมินทาง Google form 
ด าเนินการส่งเครื่องมือประเมิน เข้าไลน์กลุ่มผู้บริหารมัธยมภาคบังคับ และท่ี  
URL    https://docs.google.com/forms/d/17LnMrIIpZ4390jwn1VTa-McUOs3cQzCcQI5oga_RbSI/edit?ts=5d219802 

https://docs.google.com/forms/d/17LnMrIIpZ4390jwn1VTa-McUOs3cQzCcQI5oga_RbSI/edit?ts=5d219802
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บทที่ 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

    ผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงรัชกาล  ที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหาร
สถานศึกษาภาคบังคับ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ผลสรุปดังนี้  
  1.  วัตถุประสงค์ 
  2.  เป้าหมาย 
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  สรุปผลการด าเนินการ 
  6.  ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานจัดการศึกษามัธยมศึกษาภาคบังคับ  สร้างความเป็นครูที่แท้จริง คือ เป็นผู้มีความรัก    
ความเมตตากรุณาต่อศิษย์ ปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. สร้างพ้ืนฐานชีวิต หรือการสร้างบุคลิก และนิสัยที่ดีงาม 
  4. เพ่ือก ากับ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
    1. เชิงปริมาณ 
     1.1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จ านวน 81 โรงเรียน 
    1.2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  14  คน 
  2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพส าหรับ
นักเรียน 
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   2.2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วมโครงการ ได้รับความรู้และแนวทาง
ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    

แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินonline ผ่าน Google form 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลด าเนินการสร้างเครื่องมือประเมินทาง Google form ด าเนินการ 
ส่งเครื่องมือประเมิน เข้าไลน์กลุ่มผู้บริหารมัธยมภาคบังคับ และท่ี  
URL    https://docs.google.com/forms/d/17LnMrIIpZ4390jwn1VTa-McUOs3cQzCcQI5oga_RbSI/edit?ts=5d219802 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
  1.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง 24.4 %  และเพศชาย 75.6 % 

  1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7.3% และเป็นอ านวยการสถานศึกษา(ผู้เข้ารับการพัฒนา) 92.7 % 
   2. ความพึงพอใจ /  ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้  

  2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยากร พบว่า ใน
ภาพรวม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก แยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก คือ  การถ่ายทอดของวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ( 53.66%) เอกสาร
ประกอบการบรรยายเหมาะสม   ( 53.66 %) การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร  (48.78 %)   
วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ( 48.78 % )  การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจ
ง่าย ( 43.90 % ) ตามล าดับ 

  2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก แยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ความพึงพอใจในระดับมาก คือ  สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม  ( 51.22 % )  ความพร้อมของ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   ( 51.22 % ) ระยะเวลาของกิจกรรม มีความเหมาะสม (46.34 %)  อาหาร มี
ความเหมาะสมพอเพียง ( 43.90 % ) ตามล าดับ 

  2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการให้บริการ พบว่า ใน
ภาพรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก แยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจใน

https://docs.google.com/forms/d/17LnMrIIpZ4390jwn1VTa-McUOs3cQzCcQI5oga_RbSI/edit?ts=5d219802
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ระดับมาก คือ การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ ( 63.41 % ) การประสานงานของ
เจ้าหน้าที่โครงการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( 58.54 % ) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มี
ความเหมาะสม (53.66 % ) การบริการของเจ้าหน้าที ่( 48.78 % )  ตามล าดับ 

  2.4  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความเข้าใจ / การ
น าไปใช้  พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก แยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ความพึงพอใจในระดับมาก คือ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการร่วมกิจกรรม ( 53.66 %)  ความเข้าใจในเรื่อง
นี้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  ( 65.85 %) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้  ( 
60.98 %)  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ (63.41 %) ตามล าดับ 
 3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

       กิจกรรมมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดเป็นประจ าทุกปี 
2. ค่าลงทะเบียนแพงมากเกินไป ถ้าไม่มีงบประมาณไม่ควรจัด 
3. ระยะเวลาควรน้อยลงและระยะทางหรือสถานที่ควรอยู่ไม่ไกลมากเกินไป 
4. ด าเนินการได้เหมาะสมภายใต้กรอบงบประมาณ 
5. ควรมีโครงการฯ ลักษณะนี้ ต่อเนื่องทุกปี 
6. เหมาะสมดีมาก ทั้งสถานที่และเอกสาร 
7. ควรเป็นสถานที่ท่ีไม่ไกลกันมาก 
8. ดีมาก 
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ชื่อโครงการ    น้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล  
     ที่ 10 สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ภาคบังคับ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5   โครงการส าคัญ (Flagship Project)   
       และนโยบาย สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด้านที่ 5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายฉลาด  สาโยธา  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 

2. นายนพพล  พลอาสา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
   3. นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ 
   4. นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต”  เพราะบันทึกจากประสบการณ์การทรงงานที่
ท าให้ประเทศไทย  สามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ“ศาสตร์พระราชา”   แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงให้ความส าคัญด้าน “การพัฒนาคน”  ด้วยการศึกษาอย่างมาก   
ทั้งในระบบโรงเรียน  และนอกระบบโรงเรียน การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ได้น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10  มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิด
เป็นรูปธรรม 
   การนี้  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู
และบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับ  ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับระหว่างกันสู่ทิศทางยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างเท่า
เทียมกันและมีเอกภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับคณุภาพการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคบงัคับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานจัดการศึกษามัธยมศึกษาภาคบังคบั  สร้างความเป็นครูที่แท้จริง คือ เป็นผู้มีความรัก ความเมตตา
กรุณาต่อศิษย์ ปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 สร้างพื้นฐานชีวิต หรือการสร้างบุคลิก และนสิัยที่ดงีาม 
  2.4 เพื่อก ากับ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบงัคับให้มีประสทิธิภาพ 
 

3. เปูาหมาย... 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุม่โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคบั จ านวน 81 โรงเรียน 
    3.1.2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  14  คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  ไดร้ับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการศกึษาส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมวชิาชพีส าหรับนักเรียน 
   3.2.2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้รับความรู้และแนวทาง  
ในการส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคบั 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา  

2562 
ปีการศึกษา 

 2562 
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมประธาน
กรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคบังคับ เพื่อเตรียมความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการ 

 *** ***          

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและจิตอาสาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคบงัคับ และ
ศึกษาดูงาน  ณ จังหวัด
เพชรบูรณ์ และ รร.ชุมชนบา้น
หนองบอน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 

   **         

รายการที่ 3  นิเทศ ติดตาม 
และสร้างความร่วมมือช่วยเหลอื
ในการจัดการศึกษาตามแนวทาง
น้อมน าศาสตร์พระราชา และ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 

   ** *** *** *** *** *** *** *** *** 

รายการที่ 4  นิเทศ ติดตาม 
วัดผล ประเมินผล และรายงาน 

   ** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
 

 5. งบประมาณ... 
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5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  150,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตัง้จ่าย  ดังนี้ 
ที่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 

วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณคา่ใช้จา่ยแต่ละวธิีการหรือกิจกรรม 
1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมประธานกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ เพื่อเตรียมความ

พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการ  จ านวน  10  คน 
-ค่าใช้สอย  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม                                         900.-บาท 

 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพและจิตอาสาของผูบ้รหิารการศึกษาภาคบังคบั 
และศึกษาดูงาน  ในวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562  ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์    และ จ.เลย  
จ านวน  95  คน 
-ค่าตอบแทน  เบี้ยเลีย้ง จ านวน 7 มื้อๆ ละ 80 บาท                    53,200.-บาท 
-ค่าใช้สอย   
 ค่าที่พัก จ านวน 95 คน จ านวน 2 คืน                                  115,200.-บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1  มื้อๆ ละ 35 บาท                3,290.-บาท 
 ค่าชดเชยน้ ามนัรถราชการ  จ านวน 1 คัน                                  5,000.-บาท 
 ค่าของที่ระลึก มอบสถานที่ศึกษาดูงาน จ านวน 1 ชิน้                    1,500.-บาท 

รวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 ทั้งสิ้น  179,090  บาท    ขอใช้เพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 150,000 
 
6. ผลผลิต (Output)  

  6.๑  สร้างความเป็นผู้บริหาร และครู  เป็นครูที่แท้จริง 
 6.๒  ปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.๓  มีความรักสามัคคี ดูแลช่วยเหลือกันและกัน 
 6.๔  มีพื้นฐานชีวิต บุคลิกภาพ และนิสยัที่ดีงาม 

7. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  7.1 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคบัของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  เป็นเอกภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับบริการและสังคมทั่วไป 
      7.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นครูที่แท้จริง   มีจติส านกึ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    7.๓  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนท างานเปน็กลุ่ม มีความรัก 
สามัคคี และส่งผลดีต่อสังคม สว่นรวม และประเทศชาติอย่างยัง่ยืนต่อไป 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  8.1.1 การบริหารงบประมาณไม่ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  8.1.2 ไม่ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 
 

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง... 
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 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  8.2.1 ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ ที่เก่ียวข้อง 
  8.2.2 ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  10.1 ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  10.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารบริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรทางการศึกษา มีความ
เป็นครูที่แท้จริง และมีจติส านึกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  10.3 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน       ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  มีความรัก สามัคคี และส่งผลดตี่อสังคม ส่วนรวม และประเทศชาติ      อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 
10. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ...............................................  
(นางชลกนก  ศรีไทย) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
11. ผู้ตรวจโครงการ 

ลงชื่อ............................................................. 
 (นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ............................................................. 
 (นายฉลาด  สาโยธา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 
13. ผู้อนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ............................................................. 
 (นางภานชิา  อินทร์ช้าง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
ที่   262/2562 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศกึษาดูงานตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา   
        และพระบรมราโชบายทางการศึกษาของในหลวงรชักาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
        และจิตอาสาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบงัคับ  ปีการศึกษา  2562  

.................................................... 
 ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จะด าเนนิการขับเคลื่อนโครงการน้อมน า
พระบรมราโชบายทางการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลกิภาพและจิตอาสา
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อสนองนโยบายและ  
จุดเน้นในการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จะสง่ผลต่อการค้นพบตนเองของผู้เรียน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบงัคับ 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการนอ้มน าพระบรมราโชบายทางการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  สู่การ
ปฏิบัติ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตอาสาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ประจ าปี
การศึกษา 2562   ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  บรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการ
จัดประชุมเชงิปฏบิัติการและการศึกษาดูงานตามโครงการฯ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวกการปฏิบัตงิาน              
แก่คณะกรรมการอ่ืนๆ  ในค าสั่งนี้ ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์  เขต 3 ประธานกรรมการ 
 1.2 นายฉลาด  สาโยธา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการ 
 1.4 นายนพพล  พลอาสา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 1.5 นางสาวมกราวรรณ์ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 1.6 นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม  มีหนา้ที่ ในการจัดหาวทิยากร  จัดท าเอกสารหรือหลักสูตร  
ประสานสถานทีป่ระชุมเชิงปฏบิัติการ ดูแลสถานทีป่ระชุมให้มคีวามพร้อมในการประชุม  ด าเนินพิธีการและพิธีกร  
จัดหาที่พัก  อาหารและเคร่ืองดื่มตลอดการโครงการ  ประกอบด้วย 
 2.1 นายฉลาด  สาโยธา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
 2.2 นายวิญญาณ  บุญทว ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการ 
 2.3 นายสุนทร  อินทรนชุ ผู้อ านวยการโรงเรียนสังขะวทิยาคม กรรมการ 
 2.4 นายมนตรี  สายพญาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 

1.๕ นายสงวน  ค าลอย... 
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 2.5 นายสงวน  ค าลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสะเดา กรรมการ 
 2.6 นายสุเมธศักดิ์  ทองอ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นแดง กรรมการ 
 2.7 นายเพชร  อึงชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นตาเมียง กรรมการ 
 2.8 นางธนานนัต์  ดียิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นกะดาด กรรมการ 
 2.9 นายประจักษ์  สระแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการ 
 2.10 นางดวงแข  ละมา้ยศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นจารย์ กรรมการ 
 2.11 นางสุพชิฌาย์  เทศทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎรว์ิทยา กรรมการ 
 2.12 นายชูชาติ  คิดด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโสน กรรมการ 
 2.13 นายสมนึก  สุรพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นอ าปึล กรรมการ 
 2.14 นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโคกกรม กรรมการ 
 2.15 นางสาวมกราวรรณ์  บุญธรรม   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.16 นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝุายการเงิน  มีหน้าที่ จัดท าเอกสารหลักฐานการยืมเงิน  การส่งใช้เงนิยืม และการเบิก
จ่ายเงินตามโครงการที่ขอยืมเงนิตามโครงการ  ประกอบด้วย 
 3.1 นายฉลาด  สาโยธา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
 3.2 นายมนตรี  สายพญาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 3.3 นายสงวน  ค าลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสะเดา กรรมการ 
 3.4 นายชัยยทุธ  หิรัญวิบูลย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการ 
 3.5 นางอินทิรา  พอใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโชคนาสาม กรรมการ 
 3.6 นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา กรรมการ 
 3.7 นางสาวดวงพร  แอกทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโคกไทร กรรมการ 
 3.8 นางสาวไพรนิทร์  หนอสีหา ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการ 
 3.9 นางสาวพิมลพรรณ  เพิ่มทรัพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสน กรรมการ 
 3.10 นางวันนา  ค าบุญฐิตสิกลุ นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.11 นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการฝุายปฏิคม  มีหน้าที่ จัดท าบัญชีลงเวลา  รับรายงานตัวผู้เข้าประชุมเชิงปฏบิัตกิาร     
เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการประชุม  จัดท าปาูยประชุม  ประชาสัมพันธโ์ครงการ  บันทึกภาพกิจกรรมการ
ประชุม และรับรองวิทยากร  ประกอบด้วย 
 4.1 นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย ์  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
 4.2 นางธนานนัต์  ดียิ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นกะดาด กรรมการ 
 4.3 นางอินทิรา  พอใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโชคนาสาม กรรมการ 
 4.4 นางสาวภัทรพร  บรรลือทรัพย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา กรรมการ 
 4.5 นางสุพชิฌาย์  เทศทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎรว์ิทยา กรรมการ 
 4.6 นางสมหทัย  ตรองจิตต ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ฯ กรรมการ 
 4.7 นางสาวพิมลพรรณ  เพิ่มทรัพย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสน กรรมการ 
 4.8 นางจุฑารัตน์  พลศักดิ์เดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองแวง กรรมการ 

 
4.9 นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนนิ... 
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 4.9 นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนนิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโคกกรม กรรมการ 
 4.10 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 4.11 นางสาววิลาสินี  นิ่มนวล  นักจิตวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.12 นางสาวนงลักษณ์  พิทักษ์จิตต์อรุณ  ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการฝุายประเมินโครงการและรายงานผล มีหน้าที ่จัดท าแบบสอบถาม  แบบประเมินผล  
และเก็บรวบรวม  บนัทึกภาพกจิกรรมการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ  ประกอบด้วย 
 5.1 นายฉลาด  สาโยธา  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
 5.2 นายประจักษ์  สระแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการ 
 5.3 นางสาวภัทรพร  บรรลือทรัพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา กรรมการ 
 5.4 นางสุพชิฌาย์  เทศทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎรว์ิทยา กรรมการ 
 5.5 นายปรีญา  เกษด ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโจรก กรรมการ 
 5.6 นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสน กรรมการ 
 5.7 นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม     ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรนิทร์ เขต 3 กรรมการ 
 5.8 นางธนานนัต์  ดียิ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นกะดาด กรรมการและเลขานุการ 
 5.9 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความรู้ความสามารถ  ทุ่มเทเสียสละ มุ่งมัน่ตั้งใจ    
ให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อทางราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
                                                                    (นายภานิชา  อินทร์ชา้ง) 
                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา  
และพระบรมราโชบายทางการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

ระหว่างวันที่  ๓ - ๖  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ เขาค้อรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงแรมเชียงคานแกรนด์ จังหวัดเลย 

............................................. 
วันที ่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ผู้เข้ารับการอบรมเดินทางสู่อ าเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยพาหนะประจ าทาง 

หรือรถยนต์ส่วนตัว 
 
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา  ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  ท ากิจธุระส่วนตัว 
เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมเขาค้อรีสอร์ท  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  พิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โดย ผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  พระบรมราโชบายทางการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  

โดย นายฉลาด สาโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  

เวลา  ๑2.0๐ – ๑3.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   การน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายทางการศึกษา  

ของในหลวงรชักาลที่ ๑๐  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
โดย นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  การออกแบบการเรียนรู้ที่การน้อมน าศาสตร์พระราชา  
      และพระบรมราโชบายทางการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  

      โดย นายนพพล พลอาสา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
      ประเมินผล  และคณะวิทยากร 

เวลา  ๑๗.๓๐ – ๑๘.3๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา  ๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.  การน าเสนอผลและการอภิปรายกลุ่ม  โดย นายนพพล พลอาสา  
       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผล และคณะวิทยากร 
เวลา ๒๑.๓๐ น. เป็นต้นไป  พักผ่อนตามอัธยาศรัย 
 
 

วันที่ 5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
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-หน้า 2- 
 

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา  ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  ท ากิจธุระส่วนตัว 
เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน้อมน าศาสตร์ 

      พระราชาและพระบรมราโชบายทางการศึกษา ของในหลวงรัชกาล 
     ที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน.  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมน าศาสตร์พระราชา 
       และพระบรมราโชบายทางการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
       สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ส านักงาน 

      เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ บ้านนาบอน ต าบลนาซ่าว  
      อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย นายทองใบ แก้วกัลยา ผู้อ านวยการ 
      โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  และคณะครู นักเรียน. 

เวลา ๑๗.๐๐ น.    เข้าท่ีพัก ณ โรงแรมเชียงคานแกรนด์ อ.เชียงคาน  จ.เลย 
และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  ท ากิจธุระส่วนตัว 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  สะท้อนผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมน าศาสตร์ 

      พระราชาและพระบรมราโชบายทางการศึกษา ของในหลวงรัชกาล 
      ที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  โดย นายนพพล พลอาสา  
      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะวิทยากร  

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน.  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    การน าเสนอผลและการอภิปรายกลุ่ม  โดย นายนพพล พลอาสา  
      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะวิทยากร 
เวลา ๑๖.๐๐ น.    พิธีปิด 

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

หมายเหตุ : ๑. รับประอาหารว่างเวลา ๑๐.๔๕ และ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
    ๒. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
    ๓. รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๗.๓๐ น. 
    4. ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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บัญชีรายชื่อผู้เดินทางไปราชการและศึกษาดูงานตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา  
และพระบรมราโชบายทางการศึกษาของในหลวงรัชการที่  ๑๐  สู่การปฏิบัต ิ

ระหว่างวันท่ี  3-6  กรกฎาคม  2562 
สถานท่ี  จังหวัดเพชรบูรณ์  และ จังหวัดเลย 

แนบท้ายหนังสือท่ี ศธ 04168.กผ/ว2995   ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2562   
แก้ไขปรับปรุงวันท่ี  26  มิถุนายน  2562 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.สุรินทร์ เขต 3  และคณะท างาน  

1 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 

 

2 นายฉลาด  สาโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

3 นายทวีสิทธ์ิ  มั่นจิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

4 นายธรรมนญู  ขวัญรมัย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

5 นายนพพล  พลอาสา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

คณะท างาน 

6 นางสาวสุภาวดี  ขุมทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเรืองเจริญพฒันา คณะท างาน 
7 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน 
8 นายเทพฤทธ์ิ  ศรีฤทธิไกร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะท างาน 

9 นางสาวมกราวรรณ์  บุญธรรม ศึกษานิเทศก์  คณะท างาน 
10 นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
11 นางวันนา  ค าบุญฐิติสกลุ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
12 นางลักษณะศรี  พิเคราะห์กิจ นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะท างาน 
13 นายประทีป  รตันกาญจน ์ ช่างไม้ 3 (พนักงานขับรถ) คณะท างาน 
14 นางสาวนงลักษณ์  พิทักษ์จิตต์อรณุ ลูกจ้างช่ัวคราว คณะท างาน 
15 นายศุภโชค  อินทร์ช้าง ลูกจ้างช่ัวคราว คณะท างาน 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ าเภอปราสาท  
16 นายวิญญาณ  บุญทว ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)  
17 นายธีรพงศ์  บุญประสิทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเจริญราษฎรว์ิทยา  
18 นายสมนาถ  นาคเกีย้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาเสาะ  
19 นายสมทรง  นิสสัยด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านพลวง(พรหมบ ารุงราษฎร์)  
20 นายศุภชัย  ลวดเงิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคกทม  
21 นายสุรชัย  งามชื่น ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านทมอ(เดือ่ราษฎร์บ ารุง)  
22 นายสง่า  พูลพรหม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านมะเมียง  
23 นายชัยยุทธ  หิรัญวิบูลย ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนอมรินทราวารี  
24 นางธนานันต์  ดียิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกะดาด  
25 นายสมร  ศรชัย ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคค ี  
26 นายเตรียมศักดิ์  สว่าง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองหรี่  
27 นายประจบ  ก าเนดิสิงห ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านคลอง  
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ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
28 นางอินทิรา  พอใจ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโชคนาสาม  
29 นายวินัย  เหมือนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกูน  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ าเภอสังขะ  
30 นายสุนทร  อินทรนุช ผู้อ านวยการโรงเรยีนสังขะวิทยาคม  
31 นายวิรัตน์  ปิ่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโตงน้อย  
32 ดร.สงวน  ศาลางาม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเลิศอรณุ  
33 นายไพบูลย์  แก้วใส ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านศาลาสามัคค ี  
34 นายวินัย  ดาสั่ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสะกาด  
35 นายศุภกร  เขียวสระค ู ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านศรีนวล  
36 นางดวงแข  ละม้ายศร ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านจารย ์  
37 นางสาวดวงพร  แอกทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคกไทร  
38 นางสุพิชฌาย์  เทศทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนสหราษฎร์วทิยา  
39 นายบัญชา  จิรคงสวสัดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาแตรวทัพดัด  
40 นายบุตรสี  หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาพราม  
41 นายสมยศ  ทองเต็ม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกระสัง  
42 นายศิวกร  เจรญิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านแสนกาง  
43 นายประสาร  มมีาก ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านขอนแตก  
44 นางวัฒนา  สุรเสน ครูโรงเรียนบ้านวังปลดั  
45 นายณรงค์  พูลเสง่ียมศิลป ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านล าหาด  
46 นายถนัด  แสนกล้า ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเถกิง  
47 นายดรณุ  เจนจบ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านพระแก้ว  
48 นางสาวภัทรพร  บรรลือทรัพย ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองโสนวิทยา  
49 นายวินัย  นาคแสง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาโมม  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ าเภอกาบเชิง  

50 นายมนตรี  สายพญาศร ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลกาบเชิง  
51 นายปรีชา  สุทธิโฉม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านถนนชัย  
52 นายไพบูลย์  เทพบุตร ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบักจรัง  
53 ว่าท่ี ร.ต.เสนอศักดิ์  อยู่ด ี ครูโรงเรียนบ้านคตูัน  
54 นายอัมรินทร์  บุญเจียม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตะเคียน  
55 นายสุรพินท์  บัวสาย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคกสะอาด  
56 นางจุฑารัตน์  ศรไีสว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสระทอง  
57 นายกิตติพงษ์  มังกร ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคกตะเคียน  
58 นายชรินทร์  หงษ์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านด่าน  
59 นายเทวัน  พอใจ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านแนงมุด  
60 นางสมหทัย  ตรองจิตต ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโนนสวรรค ์

(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) 
 

61 นายสุภาพ  เสาะพบด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองโยโคกปืด  
62 นางสาวไพรินทร์  หนอสีหา ผู้อ านวยการโรงเรยีนประชาสามัคคี  
63 นายสนอง  ดาทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเกษตรถาวร  
64 นายปรีญา  เกษด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโจรก  
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ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ าเภอบัวเชด  

65 นายสงวน  ค าลอย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสะเดา  
66 นายพุฒิพงษ์  เพียรการ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบัวเชด  
67 นายชาลี  กงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านอาโพน  
68 นายเชาวนะ  วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา  
69 นางดวงหทัย  แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านสน  
70 นายวิทยา  มาศรักษา ครูโรงเรียนบ้านจรัส  
71 นายกมล  กางโสภา รักษาการผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโอทะลัน  
72 นางสาวพิมลพรรณ  เพิ่มทรัพย ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสน  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ าเภอศรีณรงค์  

73 นายสุเมธศักดิ์  ทองอ้ม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านแดง  
74 นายสมยศ  บุญร่วม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตรวจ  
75 นายอนุโรจน์  รุจยิาปนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านละมงค ์  
76 นายโชคชัย  สาลิวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลศรีณรงค์  
77 นายด ารง  ศรพรม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเกาะตรวจ  
78 นายชูชาติ  คิดด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโสน  
79 นางจุฑารัตน์  พลศักดิ์เดช ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองแวง  
80 นายไกรยสิทธ์ิ  ธนวาที ครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน  
81 นายไชยวัฒน์  พุทธานุ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองหว้า  
82 นายชู  จุดโต ผู้อ านวยการโรงเรยีนวิทยาราษฎรน์ุกูล  
83 นายสมศักดิ์  ลีแสน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านฉลีกหนองมะแซว  
84 นายปราโมทย์  พลศักดิเ์ดช ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตะโนน  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ าเภอพนมดงรัก  
85 นายเพชร  อึงช่ืน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาเมียง  
86 นายวีรพงษ์  จ าปามูล ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านรุน  
87 นายณัฏฐ์ธเนศ  สีน้ าค า ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองคนันา  
88 นายสมนึก  สรุพล ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านอ าปึล  
89 นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคกกรม  
90 นายสุเชาว์  กิ่งแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคกกลาง  
91 นายสมาน  ขุมทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านไทยสันติสุข  
เจ้าหน้าท่ี             รับรองถูกต้อง 
นางชลกนก  ศรีไทย               
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         ลงช่ือ..............................................    
                                                                                      (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์  เขต 3 

                   วันท่ี   26  มิถุนายน  2562   . 
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ภาพกิจกรรม 
ศึกษาดูงานทุ่งกังหันลม เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ศึกษาดูงานพระต าหนักเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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กิจกรรมศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 
ต าบลนาซ่าว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
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ประจ าปีการศึกษา 2562  สพป.สริุนทร์ เขต 3 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 
ต าบลนาซ่าว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

 

 
 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการนอ้มน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบติั                                

ประจ าปีการศึกษา 2562  สพป.สริุนทร์ เขต 3 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 
ต าบลนาซ่าว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

 

 
 
 
 



8/2/2019 แบบประเมนิโครงการนอ้มนําศาสตรพ์ระราชาและพระบรมราโชบายทางการศกึษาของในหลวงรัชกาลที� 10 สูก่ารพัฒนาอยา่งยั�งยนื

https://docs.google.com/forms/d/17LnMrIIpZ4390jwn1VTa-McUOs3cQzCcQI5oga_RbSI/edit?ts=5d219802 1/3

แบบประเมนิโครงการนอ้มนําศาสตรพ์ระราชาและพระบรม
ราโชบายทางการศกึษาของในหลวงรชักาลที� 10 สูก่าร
พฒันาอยา่งย ั�งยนื
คําชี�แจง แบบประเมนินี�เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับปรงุการจัดทําโครงการในครั�งตอ่ไป

* Required

สว่นที� 1 ขอ้มลูท ั�วไปเกี�ยวกบัผูป้ระเมนิ

1. 1. เพศ *
Mark only one oval.

 ชาย

 หญงิ

2. 2. ผูป้ระเมนิ *
Mark only one oval.

 ผูบ้รหิารและบคุลากรในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา

 ผูอํ้านวยการสถานศกึษา(ผูเ้ขา้รับการพัฒนา)

แบบประเมนิโครงการนอ้มนําศาสตรพ์ระราชาและพระบรมราโชบาย
ทางการศกึษาของในหลวงรชักาลที� 10 สูก่ารพฒันาอยา่งย ั�งยนื
คําชี�แจง แบบประเมนินี�เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับปรงุการจัดทําโครงการในครั�งตอ่ไป

สว่นที� 1 ขอ้มลูท ั�วไปเกี�ยวกบัผูป้ระเมนิ

3. 1. เพศ *
Mark only one oval.

 ชาย

 หญงิ

4. 2. ผูป้ระเมนิ *
Mark only one oval.

 ผูบ้รหิารและบคุลากรในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา

 ผูอํ้านวยการสถานศกึษา(ผูเ้ขา้รับการพัฒนา)

สว่นที� 2 ระดบัความพงึพอใจ / ความรูค้วามเขา้ใจ / การนําไปใช ้ตอ่
การเขา้รว่มกจิกรรม

คําชี�แจง โปรดเลอืกระดบัที�ตรงกบัความพงึพอใจของผูร้ว่มกจิกรรม
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5. 2.1 ดา้นวทิยากร 👩 💼 *
Mark only one oval per row.

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

2.1.1 การเตรยีมตวัและความพรอ้ม
ของวทิยากร
2.1.2 การถา่ยทอดของวทิยากร
2.1.3 สามารถอธบิายเนื�อหาไดช้ดัเจน
และตรงประเด็น
2.1.4 ใชภ้าษาที�เหมาะสมและเขา้ใจ
งา่ย
2.1.5 เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม

6. 2.2 ดา้นสถานที� / ระยะเวลา / อาหาร  *
Mark only one oval per row.

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

2.2.1 สถานที�สะอาดและมคีวามเหมาะ
สม
2.2.2 ความพรอ้มของอปุกรณโ์สต
ทศันูปกรณ์
2.2.3 ระยะเวลาของกจิกรรม มคีวาม
เหมาะสม
2.2.4 อาหาร มคีวามเหมาะสม พอ
เพยีง

7. 2.3 ดา้นการใหบ้รกิาร 👩 🔧 *
Mark only one oval per row.

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

2.3.1 การบรกิารของเจา้หนา้ที�
2.3.2 การประสานงานของเจา้หนา้ที�
โครงการ
2.3.3 การอํานวยความสะดวกของเจา้
หนา้ที�
2.3.4 การใหคํ้าแนะนําหรอืตอบขอ้ซกั
ถามของเจา้หนา้ที�

8. 2.4 ดา้นความเขา้ใจ/การนําไปใช ้💡 *
Mark only one oval per row.

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

2.4.1 ความเขา้ใจในเรื�องนี�กอ่นการ
รว่มกจิกรรม
2.4.2 ความเขา้ใจในเรื�องนี�หลงัเสร็จ
สิ�นกจิกรรม
2.4.3 กจิกรรมนี�เป็นประโยชนต์อ่การ
พัฒนางานสถานศกึษา
2.4.4 สามารถนําความรูท้ี�ไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารสถานศกึษา
ได ้

9. ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะอื�นๆ
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