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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง   รายงานโครงการ การพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ   นางละเมียด  อ่อนเบา , นายอนิรุทติ์ นิยมพลอย , นายเกรียงเดช มามีสุข 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ  ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึง ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

1. เพ่ือประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) 
กระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) ผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการ การพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
หนองปรือพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วิธีดำเนินการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ดำเนินในระหว่าง พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จำนวน ๑๘ คน  
เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ X  , S.D. และ t-test 
ผลการวิจัย พบว่า โครงการพัฒนาบุคลากร ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณาประเด็น การประเมินทั้ง ๔ ประเด็น 
พบว่าทุกประเด็นทุกตัวชี้วัดของการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  และเรียงลับดับจาก
มากไปหาน้อยตามประเด็นการประเมินได้ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๕๘  
ผลการดำเนินงานด้านปัจจัย มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๙๐   ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการ 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔  มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๖๘ และ ผลการดำเนินงานด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ มีค่า S.D. 
เท่ากับ ๐.๖๙ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้ 

๑. ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๕๘ 
๒. ด้านปัจจัย มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๙๐ 
๓. ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒  มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๖๘ 
๔. ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๖๙ 
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โครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจโดยดำเนิน
โครงการอย่างเป็นระบบ  นับตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  การกำหนดจุดพัฒนา  การ
วางแผน  การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ  เพ่ือนำผลการประเมินโครงการไปใช้ใน
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ  ผลการดำเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 

ขอขอบคุณนางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความร่วมมือใน
การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร และประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่
กำหนด  ซึ่งประประโยชน์ คือ เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานตาม
โครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือคิดค้นพัฒนางานใหม่ได้ ใช้พัฒนางาน และ
เผยแพร่ผลการพัฒนาให้แพร่หลายและผู้เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
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บทที่ 1 
                                                       บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำของกำรประเมินโครงกำร 

การพัฒนาการศึกษาจ าเป็นที่ต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาครูมีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไวว่า
การศึกษาคือกระบวนการ การถายทอดความรูการฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการเพ่ือความ เจริญงอกงามของบุคคล และสังคม รวมไปถึงการสรางองคความรูจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัย เกื้อหนุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545) นอกจากนี้การศึกษายังหมายถึงการพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณทั้งทาง
กายจิตใจอารมณสังคม และสติปญญาโดย การศึกษามีบทบาทในการถายทอดศิลปวิทยา ชี้แนะใหรจูักการด าเนินชีวิต
อันดีงาม ยิ่งไปกวานั้นการศึกษายังชวยใหมีความเปน บัณฑิตตามหลักของเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีคือ สามารถใช
ภาษาไดดีกริยามารยาทดีมีรสนิยมดีไตรตรองกอนตัดสินใจแสวงหาความรูอยูเสมอและสามารถแปลความคิดออกมาเป
นการกระท าไดอยางเหมาะสม ในสังคมปจจุบันเกี่ยวกับวิชาชีพครูสิ่งส าคัญที่ครูควรจะตองไดรับการพัฒนาเปน อันดับ
แรกคือ ดานคุณธรรม (Virtue) จริยธรรม (Morality) จรรยาบรรณ (Ethics) ซึ่งหมายถึงการที่ครูตองมีความเชื่อมั่น
และ ศรัทธาในวิชาชีพครูปฏิบัติหนาที่โดยชอบธรรม และพรอมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนอยูเสมอ  ประการตอไปคือ
จะตองพัฒนาใหครูมีทักษะทางเทคโนโลยีและการแสวงหาความรูดวยตนเองอีกท้ังยังตองพัฒนาให ครูมีความรูรอบตัว
ความรูในวิชาที่สอน และความรูดานการวิจัยอยางแทจริง นอกจากนี้ยังตองพัฒนาครูใหมีความรูดาน การ ถายทอด
ความรจูิตวิทยาการวัดและประเมินผลรวมถึงจะตองพัฒนาครูใหสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจและท า ให
ผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และสามารถดึงความสามารถและกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจน สามารถเชื่อมโยงความรูนั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจ าวันไดยิ่งไปกวานั้น ยังตองพัฒนาครูใหสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีความ ใฝรูกาวทันเทคโนโลยีและใชภาษาในการสื่อสารไดและมีมุมมองที่กวางและวิจารณญาณที่จะ
แยกแยะสิ่งถูกและสิ่งผิด อีกท้ัง ยังตองสามารถน าความรูไปพัฒนาและแกปญหาในสังคมได 
          โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีสภาพพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีร่มรื่นด้วยต้นไม้ เอ้ือต่อการเรียนรู้มีสาธารณูปโภคครบ มีจ านวนบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 243 คน 
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18 คน สภาพแวดล้อมในชุมชน รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน
ขนาดเล็กประชาชนกระจายตัวโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียน สังคมมีลักษณะที่อยู่กันแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
เสมือนพ่ีน้อง  มีจิตใจที่อ่อนโยนและเมตตากรุณาซึ่งกัน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ประมาณ ๙๐%  รองลงมา
ประกอบอาชีพรับจ้าง มีฐานะยากจน จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นรู้จักกันโดยทั่วไปคือ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ปัญหาที่พบคือในแต่ละปีจะมีการ
เคลื่อนย้ายของบุคลากรอยู่เสมอ จึงท าให้ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอและต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้ประเมิน
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพ
แก่บุคลากรอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร 
1.เพ่ือประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ปัจจัยน าเข้า (Input evaluation) กระบวนการ

ด าเนินงาน (Process evaluation) ผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนหนอง
ปรือพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

2.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาบุคลากร ของโรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร 
รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานโดยประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation ) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน  
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ 

2. การประเมินการปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation ) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพ่ือ 
ก าหนดรูปแบบของโครงการ 

3. การประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation ) เป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อ 
ควบคุมการด าเนินการของโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต ( Product Evaluation ) จะช่วยในการตัดสินใจเพ่ือตัดสินและดูผลส าเร็จของ 
โครงการ 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จ านวน 18 
คน 
        กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จ านวน 
18 คน 
ตัวแปรที่ศึกษำ 

1. สภาวะแวดล้อมของโครงการ 
2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
3. กระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
4. ผลผลิตของโครงการ   

ระยะเวลำกำรประเมินโครงกำร 
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ถึงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

นิยำมศัพท์ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร หมายถึง โครงการที่จัดท าข้ึนโดยมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสร้างขวัญก าลังใจ 

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูธุรการและครูอัตรา
จ้างโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
         3. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดที่มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
โดยการน ารูปแบบจ าลองซิป ( CIPP Model ) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ( context ) 
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการด าเนินโครงการ ด้านปัจจัยน า 
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(Input ) ประกอบด้วย บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ  ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
(Process )ประกอบด้วย การด าเนินงาน กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามผล และด้านการผลิต 
( product ) หมายถึง ผลการด าเนินงานตามโครงการ และคุณภาพผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากร 
 4. ผลการประเมินโครงการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้   
           4.1 สภาวะแวดล้อม หมายถึง ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ หลักการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลา มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน ปฏิบัติได้จริง การจัดบรรยากาศเหมาะสมและ
การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิดความร่วมมือ 
  4.2 ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ความเพียงพอของปัจจัยในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับ จ านวนบุคลากร 
งบประมาณ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ของโครงการ ความเหมาะสมของลักษณะและรูปแบบ การจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
  4.3 กระบวนการ หมายถึง การด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอนที่วางไว้ในโครงการ 
  4.4 ผลผลิต หมายถึง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพทางการศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
  4.๕ ความพึงพอใจ หมายถึง การเห็นความส าคัญและร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อโครงการ 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการ 
ด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลที่ได้จากการประเมินโครงการเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถไปใช้อ้างอิงหรือคิดค้นพัฒนางานใหม่ได้ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนางานและเผยแพร่ผลการพัฒนา

ให้แพร่หลาย 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายงานโครงการการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดโครงการ 
2. แนวคิดและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. รำยละเอียดของโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
หลักกำรและเหตุผลของโครงกำร 
               จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตาม
หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มี
การแสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ในและนอก สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
สถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล                    
           โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพอีกทั้งเป็น การ
สร้างขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้และ ประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 
           ดังนั้นโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรสถานศึกษา ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

๑ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน

ในโรงเรียน 
๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ 
๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มา

ใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๕ เพ่ือน าวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 
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เป้ำหมำยของโครงกำร 
ด้ำนปริมำณ 

           1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ที่ในระดับดีขึ้นไปและมีความ
สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
           2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเดน่ 
           3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ ได้เข้ารบัการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย ๒0 ชั่วโมงต่อปี 

ด้ำนคุณภำพ 
           1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าที่ในระดับดีขึน้ไป และมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
           2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
           3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างนอ้ย ๒0 ชั่วโมงต่อปี 
 

งบประมำณ 
 งบประมาณทางราชการ 
                  84,265  บาท 
 งบประมาณจากหน่วยงาน องค์กร บุคคลในชุมชน 
                         - 
ปัจจัยในกำรด ำเนินโครงกำร    
    วัสดุอุปกรณ์ 

1. กระดาษ A4 
2. แลคซีน 
3. ซองพลาสติกใส 
4. หมึกปริ้นเตอร ์

    เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวก 
1. อุปกรณ์เย็บกระดาษ 
2. ปริ้นเตอร์ 

   บุคคลที่ร่วมด าเนินโครงการ 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
   เอกสาร แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ 
          เอกสารความรู้ด้านวิชาการและเอกสารความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   อาคารสถานที่ 
          ห้องประชุมโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
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กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
กิจกรรม สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรม พัฒนาครูด้านวิชาการ 
กิจกรรม พัฒนาครูด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรม ศึกษาดูงาน 

รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
   1. กิจกรรมสร้ำงขวัญ ก ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กำรด ำเนินโครงกำร 
       1. มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและในโอกาสอ่ืนๆ 
       ๒. จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กำรประเมินผล 
        แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
   2. กิจกรรมกำรพัฒนำครูด้ำนวิชำกำร 
 วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
 กำรด ำเนินโครงกำร 

1. จัดอบรมความรู้ด้านวิชาการ  
2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกและอบรมออนไลน์ 

 กำรประเมินผล 
          แบบส ารวจและรายงานการเข้ารับการอบรม 
   3. กิจกรรมกำรพัฒนำครูด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 กำรด ำเนินโครงกำร 

3. จัดอบรมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
4. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกและอบรมออนไลน์ 

 กำรประเมินผล 
          แบบส ารวจและรายงานการเข้ารับการอบรม 
     ระยะเวลำด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

ระหว่างวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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โดยมีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการดังนี้ 

ระยะเวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ก.ค.63 – 9 เม.ย.63 

 

1 ก.ค.63 – 9 เม.ย.63 

1 ก.ค.63 – 9 เม.ย.63 

   ก.พ. 2564 

กิจกรรม สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

กิจกรรม พัฒนาครูด้านวิชาการ 

กิจกรรม พัฒนาครูด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรม ศึกษาดูงาน 

 

ครูเมธินี   เบ็ญพาด 

 

ครูละเมียด  อ่อนเบา 

ครูละเมียด  อ่อนเบา 

ครูละเมียด  อ่อนเบา 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผลการด าเนินโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการด าเนินงานตาม 

โครงการทุกขั้นตอน 
2. ผลการด าเนินโครงการสร้างความรู้ แนวคิดการพัฒนางานให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมงาน 

การพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผลการด าเนินโครงการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามจุดหมายของหลักสูตรและ 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
 

2. หลักกำรแนวคิด และทฤษฎี 
                หลักกำรแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำร 
          2.1  กำรพัฒนำบุคลำกร 

การพัฒนาบุคลากร (HumanResource Development : HRD) คือ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะ ที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ได้เป็นผลดีอันเป็นผลต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าของ  บุคลากร และองค์การ การพัฒนาบุคลากร 
เป็นการใช้การฝึกอบรม (training) การพัฒนาองค์การ (Organize Development) และการพัฒนาอาชีพ (Career 
Development) อย่างบูรณาการ เพ่ือจะเพ่ิมประสิทธิผลของบุคลากร 

ควำมหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกร  

จุฑามาศ แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (๒๕๕๓ : ๑๐) ให้ความหมายของการพัฒนา บุคลากร หมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สังวาล เขื่อนค า (๒๕๕๔ : ๑๐) ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพัฒนาบุคลากรเป็น
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการมุ่งจะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และ  ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร ซึ่ง
องค์กรควรจะถือว่าการพัฒนาบุคคลนั้น เป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง ที่จะส่งผลในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาบุคลากร
จะช่วยเพ่ิมความรู้ความสามารถ และมีทัศนคติและทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่องานในหน้าที่ รับผิดชอบ และตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะท าให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมาย  
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Swanson & Holton (๒๐๐๑ : ๓) ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากร คือ กระบวนการในการพัฒนา ความรู้
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เป็นการปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการ ฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยสองแนวทาง คือ การพัฒนา
ระดับองค์การ (Organization Development) และการพัฒนา ระดับบุคคล (Individual Development) ซึ่งการ
พัฒนาระดับบุคคลนั้น เพ่ือมุ่งหวังที่จะท าให้บุคคลเกิด ความรู้ความเชี่ยวชาญและเกิดการเรียนรู้โดยผ่านการฝึกอบรม
และการพัฒนา (Training & Development) 

Mondy and Noe (๒๐๐๕ : ๖) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นหน้าที่หลักของการ บริหารทุนมนุษย์ 
ประกอบด้วยการฝึกอบรม พัฒนาวางแผนและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์กรและ การประเมินผล โดยมีกิจกรรมการ
ฝึกอบรมที่ออกแบบเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะตามความต้องการ  ส าหรับงานปัจจุบัน ส่วนการพัฒนาเป็นการ
เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อน ามาใช้ในอนาคต  

Werner and Desimone (๒๐๐๙ : ๕) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ 
และทัศนคติ การฝึกอบรมมุ่งผลระยะสั้น เน้นพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  (Performance) การพัฒนาเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างการเรียนรู้ (Learning) ในระยะยาว 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติโดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมที่ออกแบบที่ต้องการมุ่งจะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น  

ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกร  

วันเพ็ญ ศรีแก้ว (๒๕๕๒ : ๑๙ – ๒๐) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างความ
เจริญให้กับองค์กร เพราะการด าเนินงานขององค์กรจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากร ในการท างานเป็นหลัก ไม่ว่าองค์กรนั้น
จะน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แต่ยังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เครื่องมือนั้นมาดูแล
ควบคุม จึงท าให้การท างานสามารถเดินหน้าไป อย่างไม่มีปัญหา ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงต้องให้ความส าคัญต่อบุคลากร
เป็นอย่างมาก  

๑. การพัฒนาบุคลากรช่วยท าให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงาน มีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการ ติดต่อประสานงานดี
ขึ้น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความส านึกรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เมื่อได้รับความรู้ใดจากโครงการพัฒนาบุคลากรแล้ว ก็ ย่อม
สามารถที่จะน าเอาความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าเป็นผลท าให้องค์กรประสบความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด  

๒. การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยท าให้เกิดการประหยัดลดความ สิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลใดได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง ซึ่งจะมีผลท าให้องค์การสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ลงได้ด้วย นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากร ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท างานล่วงเวลาที่ เกิดขึ้น อันเนื่องจากการท างานล่าช้า หรือความไม่เข้าใจในลักษณะของงานที่ต้องท า ทั้งนี้
เนื่องจากว่าการพัฒนาบุคลากรจะช่วยท าให้บุคคลมีความเข้าใจในระบบและวิธีการท างาน ตลอดจนลักษณะของงาน
ที่ต้องท าอย่างดี ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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๓. การพัฒนาบุคลากรช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้ที่เพ่ิงเข้าท างาน
ใหม่หรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างานแบบลองผิด
ลองถูก  

๔. การพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า หน่วยงานนั้น ๆ ในการ
ตอบค าถามหรือใหค้ าแนะน าแก่ผู้ใต้บัญชาของตน ท าให้เวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  

๕. การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นบุคลากรต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงาน  เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อน ต าแหน่งใด ๆ ในองค์การก็
ตาม มักจะค านึงถึงความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้น จะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขั้นได้ ซึ่งผู้ที่
ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการพัฒนา  

๖. การพัฒนาบุคลากรยังช่วยให้บุคคลนั้น ๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ท าให้เป็น คนทันสมัย ทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับหลักการ  บริหารงาน อุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน ซึ่งมีการคิดค้นและเสนอแนะสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าหาก สามารถรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว ย่อม
สามารถน าเอาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้ และในที่สุดย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การเพ่ือจัดท า
แนวทางปฏิบัติงานเป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ จะเป็นกิจกรรม ๒ ส่วน คือ 
ทฤษฎีการปฏิบัติการอย่างชัดเจน และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติของผู้เข้ารับการ
อบรมโดยตรง  

 สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร มีความส าคัญคือ ช่วยท าให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับหลักการ บริหารงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน ซึ่งมีการคิดค้นและเสนอแนะสิ่ง
ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมสามารถน าเอาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ของตนได้ การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นบุคลากรต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงานเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาได้อีก
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานล่วงเวลาที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการท างานล่าช้า หรือความไม่เข้าใจในลักษณะของ
งานที่ต้องท า 

วิธีกำรพัฒนำบุคลำกร 

จุฑามณี ตระกูลมทุตา (๒๕๔๔ : ๑๕) กล่าวว่าวิธีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร มีหลาย รูปแบบ แต่ละองค์กร
สามารถน าไปใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาต่อ  การดูงาน การสอนงาน 
การศึกษาจากคู่มือต่าง ๆ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การร่วมประชุมทาง วิชาการ การรักษาการในต าแหน่ง การ
ปฏิบัติหน้าที่แทน การมอบหมายงาน การเข้าร่วมเป็นสมาคม วิชาชีพ เป็นต้น ส าหรับความสามารถของบุคลากรที่มี
อยู่เดิม หากยังไม่เพียงพอ องค์การควรจัดกิจกรรม  ปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมเติม จึงจะท าให้
ความสามารถของบุคลากรมีความสมดุลกับ งานที่องค์การมอบหมาย เสนาะ ติเยาว์ (๒๕๔๓ : ๑๑) แบ่งวิธีการในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการท างานไว้ ๘ วิธี คือ 

 ๑. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการแนะน าให้บุคลากรหรือผู้เข้ามาท างานใหม่ ได้รู้จักกฎระเบียบ แนว
ทางการปฏิบัติตนภายในองค์กร โดยวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ เพ่ือให้บุคลากรรู้จักประวัติความเป็นมาของ
องค์กร รู้จักผู้บริหารระดับต่าง ๆ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงการแบ่งสายงานในองค์กร  
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๒. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความช านาญ เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง เพ่ือมุ่งให้คนได้รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะและเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทางที่
ต้องการ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมจะเน้นในแง่ของส่วนรวม เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด เป็นการ
สร้างความสนใจและความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ช่วยลดความสิ้นเปลือง ลดการขาดงานและลด
การลาออกจากงานและฝึกฝนบุคลากรไว้ เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนในการขยายองค์กร ทั้งนี้วิธีการฝึกอบรมมี
หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิด
การเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถน าสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติงาน สถานการณ์จริงที่ผู้เข้ารับอบรมปฏิบัติอยู่ 
ลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ จะแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการให้ความรู้ของวิทยากร เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้ สามารถแก้ไขข้อข้องใจในการท างาน ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงงาน ส่วนที่สอง จะเป็นปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรมที่จะหารืออภิปรายให้ได้แนวทางแก้ปัญหาหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะด าเนินการทั้งกลุ่มใหญ่หรือแบ่งเป็นกลุ่มย่อย วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คือ มุ่งให้ผู้ประสบปัญหาหรือมีความสนใจ เรื่องหนึ่งเรื่องใด เหมือนกับมาปรึกษาหารือ ศึกษา ค้นคว้า  

๔. การสัมมนา (Seminar) เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความ สนใจหรือประสบปัญหา
ในการปฏิบัติงานอย่างเดียวกันต้องการที่จะศึกษาค้นคว้า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าแนะน า การ
สัมมนาบุคลากรที่เข้าร่วมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้า เสนอความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดความรู้และ
แนวทาง เพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของผู้เข้าสัมมนา  

๕. การศึกษาดูงาน (Study visit) เป็นวิธีการฝึกอบรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจจาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างมากและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เป็นการน าไปยังสถานที่ที่ปฏิบัติงานจริง เพ่ือศึกษาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองว่า
เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร อาจมีการบรรยายสรุปหรือ อธิบายประกอบการศึกษาดูงาน โดยเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วยก็ได้  

๖. การศึกษาต่อ (Continuing education) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้  เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยศึกษาหลักสูตรของสถาบันว่ามีหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ใดที่เป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงาน ควรเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าเรียนในหลักสูตรนั้น อาจเป็นการเรียนในระดับปริญญาหรือ
ต่ ากว่าแล้วแต่ความจ าเป็น หรือบุคลากรอาจจะปรึกษากับ ฝ่ายบริหารโดยวางเป็นหลักการเรื่องการส่งผู้ปฏิบัติงานไป
ศึกษาเพ่ือการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือการ จัดหาทุนเพื่อให้ข้าราชการไปศึกษา  

๗. การเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ (News release) เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเพ่ิมพูน ความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในด้านเกี่ยวกับงาน บุคลากรอาจมีส่วนร่วมกับหน่วยงานวิชาการให้ เขียนบทความที่จ าเป็นในการท างาน 
เพ่ือเผยแพร่หรือจัดหาและพัฒนาเอกสารขึ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานหรือเขียนค าอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน  

๘. การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job rotation) เป็นการเคลื่อนย้ายบุคลากร จากงานในหน้าที่หนึ่ง
ไปสู่งานอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรนั้นๆ ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ สูงขึ้น วัตถุประสงค์ของการ
หมุนเวียนงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่องานในองค์กร  โดยเฉพาะในด้านเจตคติ ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ให้ทุกคนตระหนักว่างานในทุกส่วนงานทุกแผนกล้วน
แต่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.1.1  ควำมหมำยของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ในเรื่องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสไว้ว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency economy ค าว่า Sufficiency economy นี้ไม่มีในต าราเศรษฐกิจ  จะมีได้
อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ Sufficiency  economy นั้น ไม่มีในต ารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่และ
โดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลักการเพ่ือที่จะให้เศรษฐกิจของ
ประเทศและโลกพัฒนาดีขึ้น” (พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  23 ธันวาคม  2542) 
(http://www.moe.go.th/sufficiency/,2554 : 2554 ) 

จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่อัญเชิญมากล่าวอ้าง จะเห็นได้ว่า  
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านตรัสไว้ คือ แนวคิดที่ทรงย้ าเตือนให้พสกนิกรของพระองค์มีจิตส านึกในการด ารงชีวิต
อย่างมีสติ ตั้งอยู่บนเหตุและผล มีความพอประมาณในความต้องการ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน  
โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

นอกจากกระแสพระราชด ารัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่
กล่าวมาแล้วนั้น ยังมหีน่วยงานและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอีก ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548 : 8) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างด ี

อภิชัย  พันธเสน (2549 : 17) ให้ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิดในการด าเนิน
ชีวิตที่ต้องประกอบด้วย ความพอเพียงหรือความพอประมาณ คือ ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ก็ไม่จ าเป็นต้องกระเบียดกระเสียรจน
เกิดความเดือดร้อน แต่ที่ส าคัญที่สุดก็จะต้องมีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลในพุทธธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนา นั่นคือ
ความไม่โลภจนเกินไป ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2549 : 10) ให้ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ    ใด 
ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตอัน
พึงประสงค์ ดังนี้ 

http://www.moe.go.th/sufficiency/,2554
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1.  ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่ 
2.  ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของความมีสติปัญญายึดทางสายกลางในการ

ปฏิบัติ 
3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
4.  มีความรอบรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้อง  สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
5.  ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม แบ่งปัน มีสติปัญญา มีวินัย พ่ึงตนเอง แบ่งปัน เอ้ืออาทร รับผิดชอบ  และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
               2.1.2  สรุปหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ,2550:10) 
2.1.2.1  กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ

เป็น โดยมีพ้ืนฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 

2.1.2.2  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

         2.1.2.3  ค านิยาม  ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
        2.1.2.3.1  ความพอประมาณ หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดย

ไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
        2.1.2.3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 

        2.1.2.3.3  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้
และไกล 

         2.1.2.3.4  เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น
ต้องการอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน  กล่าวคือ 

       2.1.2.3.4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้านความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
       2.1.2.3.4.2  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
        2.1.2.3.5 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้  คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
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ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

 
มีภูมิคุ้มกัน 

 
มีเหตุผล 

เงือ่นไขความรู้ 
รอบรู ้ รอบคอบ  ระมดัระวงั 
ในการวางแผนและด าเนินการ 

เงือ่นไขคุณธรรม 

ซ่ือสตัยส์จุรติ  ขยนั  อดทน  สต ิ 
ปัญญา 

แบง่ปัน  ไมเ่บียดเบียน 

เศรษฐกิจ / สังคม / ส่ิงแวดล้อม 
/ วัฒนธรรม สมดุล / พร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลง 

สรุปได้ดังภำพประกอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบที่ 1  แผนภูมิแสดงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มำ :  ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548 : 17) 
     จากแผนภาพสรุปได้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการ

ด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงและมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ซ่ึงจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน  เพ่ือให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลก
โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง 

2.1.3 ควำมส ำคัญของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
           กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3) ได้ให้ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
          1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับการขจัดความยากจนและการลดความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจ 
          2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ 
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3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่าง ๆ  
ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการด าเนินงานบนรากฐานของความพอเพียง 

4.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความส าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ภาครัฐ 

5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของชาติ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อสถานการณ์ท่ีเข้ามากระทบโดยฉับพลัน และเพ่ือปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยการพัฒนาคนให้พออยู่พอกินและอยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ระดับหนึ่ง 
มีศักยภาพ มีทางเลือก ทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ ทักษะ อาชีพ เสรีภาพ 

7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตเมตตา และจิตสาธารณะ 

จากความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักแนวคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้อยู่รอดในสภาวการณ์ของโลกยุคโลภาภิวัตน์ และสภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีหลักคุณธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคู่กับการด าเนินชีวิต ตลอดจนใช้เป็นแนวคิดในการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือการบริหารตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน หน่วยงานองค์การต่าง ๆ สถาบัน จนถึงระดับรัฐบาลที่มี
หน้าที่บริหารประเทศ 
               2.1.4  กำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการให้การศึกษาเป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนา ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ เมื่อวัน
จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2524 ความตอนหนึ่งว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ 
ความคิด ความประพฤติดี และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน 
ล้วนพอเหมาะกับทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” (ปรียานุช พิบูลย์สราวุธ, 2550 : 1) 

กระทั่งประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี  พ.ศ.  2540 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้มีกระแสพระราชด ารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
ความตอนหนึ่งว่า “การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ  ส าคัญอยู่ที่ เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่อย่าง
พอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้  ให้มีพอเพียงกับตนเอง” จากกระแสพระราชด ารัสดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงชี้แนะแนวทางส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ทรงคุณค่ายิ่ง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : ค าน า) 

ด้วยความส าคัญแห่งกระแสพระราชด ารัสดังกล่าวน าไปสู่การก าหนดเป็นหลักการและนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศของรัฐดังปรากฏอยู่ในเอกสารส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  
มาตรา  78  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
เพ่ือพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ และมาตรา 83 รัฐต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ที่ยังคงน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
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ปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการ เป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาประเทศที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 ทีร่ะบุสิ่งที่ต้องด าเนินการไว้ว่า เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรก าหนดพันธกิจของการพัฒนา
ประเทศ  ดังนี้ 

1.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน 
2.  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม 
3.  ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาล ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข (คณะท างานสังเคราะห์ถอดบทเรียนองค์ความรู้แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียง  ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2–5) 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพของประเทศ  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังที่ปรากฏในนโยบายของรัฐดังกล่าว  โดยเฉพาะการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  มุ่งเน้นน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ  จึงจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  ค่านิยม  และเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบ  เพ่ือให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนน าสู่
วิถีชีวิตของประชาชน  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ตามแนวพระราชด ารัสและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเป็น
จุดเริ่มต้นของการผลักดันให้ประเทศชาติโดยรวมพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษาบน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : ค าน า) 
 2.2 หลักกำรทรงงำน ในหลวงรัชกำลที่ 9 
       2.2.1 จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 

ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

2.2.2 ระเบิดจากภายใน 
จะท าการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ เกิดความเข้าใจ

และอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับ
ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 

2.2.3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้ว

เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามา
ประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็กๆ ก่อน ค่อยๆ 
ท า ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไข
การปวดหัวนี้ก่อน  มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดี
ได…้” 
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2.2.4 ท าตามล าดับขั้น 
เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป ด้วยความ

รอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่ง
ที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และ
สิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้อง
สร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด 
แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2517 

2.2.5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ

ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้
คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการ
พัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 

2.2.6 ท างานแบบองค์รวม 
ใช้วิธีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุก

สิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
2.2.7 ไม่ติดต ารา 
เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่

ในต าราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนท าอะไรไม่ได้เลย 
สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

2.2.8 รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย

และประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดย
ไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อย
ให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 

2.2.9 ท าให้ง่าย 
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้โดยง่าย ไม่

ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม  “ท า
ให้ง่าย” 

2.2.10 การมีส่วนร่วม 
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วม

แสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการ
ปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 

 

2.2.11 ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
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ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “…ใคร
ต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร าคาญด้วยซ้ าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวม
นั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 

2.2.12 บริการที่จุดเดียว 
ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ 

“การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วย
การปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.13 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้า
ช่วยเหลือเราด้วย 

2.2.14 ใช้อธรรมปราบอธรรม 
ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข

ปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้
ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 

2.2.15 ปลูกป่าในใจคน 
การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะ

ท า…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและ
จะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

2.2.16 ขาดทุนคือก าไร 
หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ

เสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
2.2.17 การพ่ึงพาตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มี

ความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 

2.2.18 พออยู่พอกิน 
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง“พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่

ก้าวหน้าต่อไป 
2.2.19 เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให้ด าเนินไป

บน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

 

2.2.20 ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่ มี

ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
2.2.21 ท างานอย่างมีความสุข 
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ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับ
การท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน
ก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 

2.2.22 ความเพียร 
การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น 

ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็
จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 

2.2.23 รู้ รัก สามัคคี 
รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
ดังนั้นโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 2.3 แนวคิดและโมเดิลซิปในกำรประเมินของสตัฟเฟิลบีม  (Srufflebeam’s  CIPP  Model) 
 ในปี  ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีมและคณะได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ “Educational 
Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะ
ได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย  นอกจากนั้น สตัฟเฟิล
บีมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า  ท่านผู้
นี้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน เรียกว่า  CIPP Model 
(ซิปโมเดล) 
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CIPP Model 
      ประเภทของกำรประเมิน          ลักษณะของกำรตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปแบบกำรประเมินแบบซิป  (CIPP  Model)  เป็นการประเมนภาพรวมของโครงการ  ตั้งแต่บริบท  ปัจจัย

ป้อน  กระบวนการ  และผลผลิต  (Context,  Input,  Process  and  product)  โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และ
ประสิทธิภาพของโครงการ  ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นส าคัญ  ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้ 

กำรประเมินด้ำนบริบท สภำพแวดล้อม หรือประเมินเนื้อความ  (context Evaluation )  เป็นการศึกษา
ปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่  บริบทของสภาพแวดล้อม  นโยบาย  วิสัยทัศน์  
ปัญหา  แหล่งทุน  สภาพความผันผวนทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของ
ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ   
           กำรประเมินปัจจัยป้อน  (Input Evaluation) เพ่ือต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น ามาเป็นปัจจัย
ป้อน  ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล  สิ่งอ านวยความสะดวก  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก  เช่น  บุคคล  อาจพิจารณาเป็น  เพศ  อายุ  มี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  ทัศนคติ   ศักยภาพ  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ความรู้  คุณวุฒิทางการศึกษา  ถิ่นที่อยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น 
            กำรประเมินกระบวนกำร  (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยป้อน
ว่า  กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง  จุดอ่อน  หรือจุ ดแข็งของกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
            กำรประเมินผลิตผล  (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ  โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วน า เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปตัดสิน  เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะ
ก าหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนดไว้ก็ได้  ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวในตอนต่อไป 
 
 
 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context  Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น /ตัวป้อน 
(Input  Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product  Evaluation) 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เลือกแบบกิจกรรม 
ปรับเปลี่ยนปัจจัยเบื้องต้น 

ปรับปรุงแนวทาง หรือ 
กระบวนการท างาน 

ปรับปรุง/ขยาย 
ล้มเลิก/ยุติโครงการ 
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 รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-
265 ) ดังนี้ 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทั้งนี้ รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ถือเป็นต้นแบบของการประเมินที่มีระบบ พิจารณา
ได้จากรูปแบบการประเมินที่มีความต่อเนื่องและมีการปรับปรุงการตัดสินผลทุกข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลแนวคิดและโมเดิลซิปในการ
ประเมินของสตัฟเฟิลบีม  (Srufflebeam’s  CIPP  Model) ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป  
  
 

 หลักการ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เป้าหมายของโครงการ 

 การเตรียมการภายในโครงการ 

 บุคลากร 

 วัสดุอุปกรณ์ 

 เครื่องมือเครื่องใช้ 

 งบประมาณ 

 การด าเนินโครงการ 

 กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

 การนิเทศติตามก ากับ 

 การประเมินผล 

 ผลการด าเนินโครงการ 

 คุณภาพผู้เรียน 

 

ประเมินสภาวะแวดล้อม   
   ( Context Evaluation ) 

ประเมินการวิจัยเบื้องต้น 
( Input Evaluation ) 

ประเมินกระบวนการ            
( Process Evaluation ) 

การประเมินผลผลิต          
( Product Evaluation ) 
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3. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลแนวคิดและข้อค้นพบจากผลการวิจัยและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 สิริลักษมณ ทองลิ่ม (๒๕๕๓) ไดท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็ก เล็กสังกัด
องคการบริหารสวนต าบล ในเขตอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีพบวา 1. การพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนต าบล ในเขตอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและแต่ละด้านที่อยูในระดับมาก 
โดยเรียงตามล าดับคาเฉลี่ยดังนี้การประเมินความตองการ ในการพัฒนาบุคลากร การออกแบวิธีการพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 2. ความแตกตางในความคิดระหวางผูบริหาร
กับผูปฏิบัติงานที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนต าบลในเขตอ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมไมแตกตางกัน คืออยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน 3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนต าบล ในเขตอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ไดแก การพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ เพ่ือใหการด าเนินงานมีการพัฒนาอยางต
อเนื่อง จ าเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการด าเนินงานเชิงกลยุทธดวยการก าหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่น ที่มี
แบบแผนการพัฒนาทรัพยากรอยาง ชัดเจน 

สุชาดา  ฮั้นประเสริฐ (๒๕๕๒) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนต าบลในเขตอ าเภอบ
านโปง จังหวัดราชบุรีผลการศึกษาพบวา การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนต าบล ในดานหลักการ 
กระบวนการ และวิธีการ โดยภาพรวมพบวาองคการบริหารสวนต าบลใหค าส าคัญตอการพัฒนาบุคลากรทุก ๆระดับ 
ในการพัฒนาตนเอง มีการก าหนดใหบุคลากรทุกคนเขารวม กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และมีการจัดฝกอ
บรมใหบุคลากรอยางสม่ าเสมอ 

เกสร สุขจินดา (๒๕๕๐) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรกับความพรอมในการจัดการศึกษาของ องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น” พบวา 1.การพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย ภาพรวมและรายด้าน อยูใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงตามคาล าดับเฉลี่ย ดังนี้ การออกแบบวิธีการ พัฒนาบุคลากร การประเมินความตองการใน
การพัฒนาบุคลากร การด าเนินการพัฒนาบุคลากร และ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 2. ความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงตามคาล าดับ
เฉลี่ย ดังนี้ แผนเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดสรรรายได เพ่ือ
การศึกษา ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของตอความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง สวนท
องถิ่น วิธีการบริหารและวิธีการจัดการศึกษา ประดับและประเภทการศึกษาที่สอดคลองกับ สภาพปญหา และความต
องการของชุมชนและประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ จัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3.
ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธกับการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและ
รายดาน โดยเรียงล าดับจากมากไปหานอย ดังนี้การประเมินความตองการในการพัฒนาบุคลากร การด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร การ ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และการออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร 

เรณู   สังขเผือก (๒๕๔๗)ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาบุคลากรกับผลการ ปฎิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาล พบวาการพัฒนาบุคลากรของพนักงานครูเทศบาล โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง คือ การฝกอบรม การนิเทศภายใน การสัมมนาทางวิชาการ การเชิญ
วิทยากรมาใหความรูและการศึกษาตอ โดยอยูในระดับมาก คือการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสอนงาน ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานทั้ง ภาพรวมและรายไดไมแตกตางกัน 
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 สหชาติ ไชยรา (๒๕๔๔) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของศูนยการอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด อ าเภอ
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภูพบวาปญหาในการพัฒนาบุคลากรที่พบ คือ หนวยงานที่ ด าเนินการฝกอบรม ไม
แจงใหผูเขารับการอบรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณไปสมทบที่ผูฝกอบรมจัดใหจึง ท าใหวัสดุอุปกรณไมเพียงพบในการ
จัดการฝกอบรม และในการสงบุคลากรไปอบรมศึกษาดูงาน พบวา บุคลากรของศูนยอบรมเด็กในวัด ไดไปศึกษาดูงาน
ที่มีผลงานดีเดน โดยน าหลักการและวิธีการ ที่ไดศึกษาและประยุกตใช วิธีการนี้เปนวิธีการที่ท าใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาจากประสบการณตรง และน าความรูไปถายทอดแกครูพ่ีเลี้ยงดวยกัน ปัญหาคือ เมื่อผูไปศึกษาอบรมหรือดูงาน
กลับมาแลว ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามที่ศึกษา หรือดูงานเพราะผูบริหารศูนยไมมีงบประมาณในการดานวัสดุ อุป
กรณในการจัดการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงคที่ไปศึกษาอบรมหรือดูงาน 
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บทที่ 3 
วิธีกำรประเมินโครงกำร 

 
รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265 ) ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักการ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เป้าหมายของโครงการ 
 การเตรียมการภายในโครงการ 

 บุคลากร 
 วัสดุอุปกรณ์ 
 เครื่องมือเครื่องใช้ 
 งบประมาณ 

 
 

 การด าเนินโครงการ 
 กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 การนเิทศติตามก ากับ 

 การประเมินผล 

 
 ผลการด าเนินโครงการ 
 คุณภาพผู้เรียน 
 

ประเมินสภาวะแวดล้อม  
( Context Evaluation ) 

ประเมินการปัจจัยเบื้องต้น 
( Input Evaluation ) 

ประเมินกระบวนการ 
 ( Process Evaluation ) 

การประเมินผลผลิต  
( Product Evaluation ) 
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วิธีกำรประเมินโครงกำร 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 ประชากร คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา      จ านวน  18   คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  18   คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ   มีจ านวน  2 ฉบับ ดังนี้ 

1. แบบประเมินโครงกำร 
โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL มี 4 ด้าน จ านวน  29  ข้อ ดังนี้ 

   ด้านสภาวะแวดล้อม ( Context )  จ านวน  5 ข้อ 
   ด้านปัจจัย ( Input ) จ านวน  6  ข้อ 
   ด้านกระบวนการ ( Process ) จ านวน  8 ข้อ 
   ด้านผลผลิต ( Product ) จ านวน  10 ข้อ 
 การจัดท าและการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ 

1. แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 
    ศึกษาวิธีการประเมินโครงการ และการจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการแบบ CIPP MODEL 

จัดท าแบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 4 ด้าน ดังนี้ 
              1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context) เกี่ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
และการเตรียมการด าเนินโครงการ จ านวน  5 ข้อ 
              1.2 การประเมินปัจจัยน า ( Input) เกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ 
จ านวน  6  ข้อ 
              1.3 การประเมินกระบวนการ ( Process)  เกี่ยวกับ การด าเนินงาน กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล จ านวน  8  ข้อ 
          ๑.๔ การประเมินผลผลิต ( product ) เกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานตามโครงการ และคุณภาพผู้เรียน
จ านวน. 10 ข้อ 
      2. แบบประเมินควำมพึงพอใจของกิจกรรมในโครงกำร มีจ ำนวน 4 ข้อ 
          น าแบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมโดยใช้ IOC ผลการประเมินพบว่า แบบประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ทุกประการ 
  
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ X  S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยน า 

เครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแต่ละคน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นหรือไม่ 
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+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น ไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
น าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

        IC  =   
N

R  

        IC  =    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม 
        R    =    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
        N    =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ถ้าค่าดัชนี  IC  ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นก็เป็นตัวแทนลักษณะของกลุ่มพฤติกรรม
นั้น  ถ้าข้อค าถามใดท่ีมีค่าดีชะนีต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นก็ถูกตัดออกไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น ( พวงรัตน์ ทวี
รัตน์, 2538: 117 ) 

2. ค่าความเท่ียงของการประเมินโครงการ 
ใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา ( Alpha ) ของคอนบาค ( Cronbach, 1990:204) 

   R2               =    
1K

K

















2

1

2

1
1

S

S
  

   2

1S   =     ผลรวมแปรปรวนของแบบประเมินในแต่ละข้อ 
   2

1S         =     ความแปรปรวนของแบบประเมิน 
   K          =      จ านวนข้อทั้งหมดในแบบประเมิน 
 3.   ค่าเฉลี่ย 

       ใช้สูตร  X  = 
N

 ƒx 

   X  = ค่าเฉลี่ย 
    ƒx = ผลรวมของความถี่ของคะแนนทั้งหมด 
   N  =    จ านวนผู้ประเมินทั้งหมด 
 4.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

      ใช้สูตร   S.D. =  
 1

22





nn

xXn  

   S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2X  = ผลรวมของก าลังสองของคะแนน 
    2x   = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  ยกก าลังสอง 
       n  = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

เกณฑ์เฉลี่ยการประเมินโครงการ 
คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลกำรประเมินโครงกำร 

 
 การน าเสนอผลการประเมินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเสนอผลการประเมินโครงการ  
จ านวน 5 ด้าน ดังนี้  
   ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 
  หลังการด าเนินโครงการแสดงดัง ตารางต่างๆ   คือ 
  ตารางที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 
  ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัย 
  ตารางที่ 3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ  
  ตารางที่ 4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 
                     ตารางที่ 5  ผลการประเมินรายด้าน 
                     ตารางที่ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 
 

ตำรำงท่ี 1  ผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนสภำวะแวดล้อม หลังกำรด ำเนินโครงกำร 
 
ที ่ รำยกำร X  S.D. แปลผล 
1. 
 
 

2. 
 

 
3. 
 
 

4. 
 

5. 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
สร้างคุณลักษณะที่ดีด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน 
หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการมีความเหมาะสม และ 
สอดคล้องกัน 
การก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
และระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสมและ
ปฏิบัติจริงได้ 
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสม
และสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 
การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

       4.4 
 
 

4 
 
 

3.55 
 
 

3.77 
 

4.72 
 

0.32 
 
 

0.00 
 
 

0.53 
 
 

0.23 
 

0.47 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.04 0.58 มำก 
 
 จากตารางที ่1 แสดงว่าผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 

หลังการด าเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.04 และผลการประเมิน
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ 0.58 ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน การประสานงาน
ระหว่างบุคคลท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินโครงการ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.72 ค่า S.D. เท่ากับ 0.47 
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนปัจจัย  หลังกำรด ำเนินโครงกำร 
 
ที ่ รำยกำร X  S.D. แปลผล 
1. 

 
2. 
 

3. 
 
4. 

 
5. 
 

6. 

จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ 
คณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในชุมชน 
การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน 
บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการด าเนิน โครงการมีเพียงพอ 
อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตาม 
โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.72 
 

4 
 

4 
 

1.83 
 

3.33 
 

4.72 

0.23 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.70 
 

0.41 
 

0.47 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.77 0.90 มำก 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงว่าผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร  

หลังการด าเนินโครงการด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.77 และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ 0.90 ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านจ านวนบุคลากรที่ร่วม
ด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ และด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความ
เหมาะสมและเพียงพอมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 
ค่า S.D. เท่ากับ  0.23 และ 0.47 
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ตำรำงท่ี 3  ผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนกระบวนกำร  หลังกำรด ำเนินโครงกำร 
 
ที ่ รำยกำร X  S.D. แปลผล 
1. 

 
2. 

 
3. 
4. 

 
5. 
 

6. 
 

7. 
8. 

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา 
การจัดท ากรอบแนวคิดและก าหนดจุดพัฒนา
ตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
การวางแผนด าเนินโครงการ 
การปฏิบัติงานตามโครงการในหน้าที่ท่ีแต่ละคน
รับผิดชอบ 
การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการตาม
ขั้นตอนทุกกิจกรรม 
การนิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดทุกระยะ 
การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
การวิเคราะห์และน าผลการประเมินมาพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

3.77 
 

4.44 
 

4.72 
3.77 

 
3.33 

 
3.55 

 
4.72 
3.88 

0.23 
 

0.51 
 

0.47 
0.23 

 
0.54 

 
0.34 

 
0.84 
0.92 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

มาก 
 

รวมเฉลี่ย 4.02 0.68 มำก 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงว่าผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร  

หลังการด าเนินโครงการด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 และผลการประเมินอยู่
ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ 0.68 ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านการวางแผนด าเนิน
โครงการและการประเมินโครงการมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 ค่า S.D. เท่ากับ 0.47 และ 0.84  
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนผลผลิต  หลังกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
 
ที ่ รำยกำร X  S.D. แปลผล 
1 
2 
 
 

3 
 

4 
 
5 

 
6 
 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
10 

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดย
ละเอียด และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้วิธีการจัดวิธีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยมีการบูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ 
ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม  ได้ประโยชน์คุ้มค่าแบะ
ผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึง 
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกันเอง  
อบอุ่น และครูให้ความเอาใจใส่ดูและผู้เรียน
อย่างทั่วถึง 
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด าเนิน
ตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน 
น าผลการประเมินพัฒนาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4.44 
5 
 
 

3,33 
 

4.44 
 
 

3.11 
 
 
 

4.16 
 
 

4 
 
 

4 
 

5 
5 

0.51 
0.00 

 
 

0.58 
 

0.51 
 
 

0.63 
 
 
 

0.84 
 
 

0.58 
 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

มาก 
มากที่สุด 

 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.25 0.69 มำก 
 

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 
หลังการด าเนินโครงการด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยรวมอยู่ใน

ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ0.69 ส าหรับผลการ
ประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียด และผ่านการตรวจรับรองจาก
ผู้บริหารโรงเรียน และครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลการ
ประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ค่า S.D. เท่ากับ 0.00 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินโครงการรายด้าน  หลังการด าเนินการโครงการ 
 
ที่ รายการ X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
ด้านปัจจัย 
ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต 

4.04 
3.77 
4.02 
4.25 

0.58 
0.90 
0.68 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.02 0.71 มาก 
 
 

จากตารางที ่5 แสดงว่าผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 
หลังการด าเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า 
S.D.  เท่ากับ 0.71 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ค่า S.D. เท่ากับ 0.58  ด้านปัจจัย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ค่า S.D. เท่ากับ 0.90 ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่า S.D. เท่ากับ 0.68 และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  ค่า S.D. เท่ากับ 0.69 
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ตำรำงท่ี ๖  ผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนควำมพึงพอใจ  หลังกำรด ำเนินโครงกำร 
 
ที ่ รำยกำร 

X  
S.D. ระดับควำมพึง 

พอใจ 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

กิจกรรม สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรม พัฒนาครูด้านวิชาการ 
กิจกรรม พัฒนาครูด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรม ศึกษาดูงาน 

4.72 
4.16 
4.44 
2.22 

0.23 
0.97 
0.32 
0.67 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
น้อย 

รวมเฉลี่ย 3.89 0.69 มำก 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงว่าผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 

หลังการด าเนินโครงการด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 และผลการประเมินอยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ 0.69 ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน กิจกรรมสร้างขวัญ 
ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 ค่า S.D. เท่ากับ 0.23 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร 

1.เพ่ือประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ปัจจัยน าเข้า (Input evaluation) กระบวนการ
ด าเนินงาน (Process evaluation) ผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนหนอง
ปรือพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

2.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนหนองปรือพิทยา
คม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ประชากร คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18   คน 
รูปแบบกำรประเมิน 
 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL โดยประเมินในด้านสภาวะ
แวดล้อม (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต(Product) 
กำรประเมินโครงกำร 
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประเมินผลหลังการด าเนินโครงการโดยใช้แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ใน
ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร 
          วิเคราะห์การประเมินโครงการโดยใช้  X  S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย   
สรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
 1. ผลการประเมินโครงการรูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL หลังการด าเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้าน
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่า S.D.. เท่ากับ 0.71 และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ 
          ผลการด าเนินงานด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.04 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.58   ผลการด าเนินงานด้าน
ปัจจัย มีค่าเฉลี่ย 3.77 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.90   ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.02  มีค่า S.D. 
เท่ากับ 0.68 และ ผลการด าเนินงานด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.69 
          2. ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยรวมทุกกิจกรรมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก โดยผลการด าเนิน
กิจกรรมกิจกรรม สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.72 
การด าเนินกิจกรรม พัฒนาครูด้านวิชาการ มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 การด าเนินกิจกรรม พัฒนาครู
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 และกิจกรรมศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.22 
อภิปรำยผล 
 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลาการ ด าเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ผลการ
ประเมินมีความเชื่อมั่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ การด าเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการ
ด าเนินงาน การศึกษาความต้องการของบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการโดยประสานกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาให้ตรงตามสภาพที่แท้จริงมากที่สุด ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดในการวางแผนของอุทัย บุญประเสริฐ (2532 ) ที่กล่าวว่า ถ้า
หน่วยงานใดมีการวางแผน โดยวางแผนเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแต่ต้น การปฏิบัติงานตามแผน
ย่อมมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอน โดยละเอียด การด าเนินงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพโดยเฉพาะการนิเทศติดตามก ากับ 
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และให้ขวัญก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งภิญโญ สาธร (2526) โดยให้ทรรศนะถึงวิธีให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน    ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานว่าการเอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบัติงานเป็นการให้ขวัญละก าลังใจอย่างหนึ่ง ส าหรับการ
ประเมินโครงการนับเป็นส่วนส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการทราบ
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับที่สมหวัง พิธียานุวัฒน์ (2535 : บทน า) กล่าวไว้ในบทน าของรวมบทความทางการ
ประเมินโครงการว่า การบริหารโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การ
ปกครองก็ตามจะบังเกดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการ(Project  evaluation) 
ที่เป็นระบบ คือ ผลจากกาประเมินโครงการได้ทันท่วงทีและเมื่อได้ด าเนินโครงการไปแล้วย่อมต้องการทราบว่า
โครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ และสอดคล้องกับที่ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2529) กล่าวว่าการด าเนินงานควรจะมีการประชุมประเมินผลและรายงาน
ผล เพ่ือจะได้ทราบว่าการด าเนินงานทุกขั้นตอน ได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ และจะต้องน าผลการประเมิน
มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำผลกำรประเมินไปใช้ มีดังนี้คือ 

         1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดท าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือให้มีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
และคงทนถาวร 

           2. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมควรจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อขยายผลการ
พัฒนาบุคลากรที่ตรงกับวัตถุประสงค์และต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะส ำหรับหัวข้อกำรประเมินต่อไปคือ 
1. ควรมีการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการ พัฒนาปรับปรุงโครงการให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการต่อไป 
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาครูซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละโรงเรียนเนื่องจากความแตกต่าง 

ของศักยภาพบุคลากร ความแตกต่างของบริบทของครู ที่แต่ละโรงเรียนจะต้องดูแล 
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รำยนำมผู้เชี่ยวชำญ 

 
1. นำงสำวเพยำว์  วงศำโรจน์  
สถานที่ท างาน  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การพื้นมัธยมศึกษากาญจนบุรี  
วุฒิการศึกษา  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ประสบการณ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

2. นำยสรศักดิ์  ไสยะหุต  
สถานที่ท างาน  - 
วุฒิการศึกษา  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ประสบการณ ์  อดีตผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

 
3. นำงสำวเขมปภัส   สืบศักดิ์   
สถานที่ท างาน  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การพื้นมัธยมศึกษากาญจนบุรี  
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ประสบการณ ์  ครูช านาญการ  
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ชื่อโครงกำร พัฒนาบุคลากร 
สนองต่อมำตรฐำนกำรศึกษำ   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาครูให้ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางละเมียด  อ่อนเบา) 
ลักษณะของโครงกำร ต่อเนื่อง 
ช่วงระยะเวลำของโครงกำร พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
       

           จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหมวด 
๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงถือ เป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มี
การแสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ในและนอก สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
สถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล                    
            โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น การ
สร้างขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้และ ประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 
            ดังนั้นโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรสถานศึกษา ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
๒.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู และ

นักเรียนในโรงเรียน 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
๒.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

มาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๒.๕ เพ่ือน าวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 
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๓. เป้ำหมำย 
 

๓.1 เชิงปริมำณ 
         (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ที่ในระดับดีขึ้นไป  และมีความ   
              สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
         (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเดน่ 
         (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ ได้เข้ารบัการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย ๒0 ชั่วโมงต่อปี 
 

๓.2 เชิงคณุภำพ 
        (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี  
             ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
        (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
        (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สมัมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อย ๒0 ชั่วโมงต่อป ี
 

๔.กิจกรรมหลักและวิธีด ำเนินกำร 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ข้อมูล 

ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

สถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

๑ สร้างขวัญ ก าลังใจและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 

หนองปรือพิทยาคม 
นางสาวเมธิ 
เบ็ญพาด 

๒ พัฒนาครูด้านวิชาการ ๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 

หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางละเมียด  
อ่อนเบา 

๓ พัฒนาครูด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 

หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางละเมียด  
อ่อนเบา 

๔ ศึกษาดูงาน ๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 

หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางละเมียด  
อ่อนเบา 

๕ เชิญวิทยากร ๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 

หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางละเมียด  
อ่อนเบา 
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๕.งบประมำณที่ใช้ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมำณ 

งบประมำณ ประเภทกำรใช้งบประมำณ 
เงิน

งบประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
ตอบ 
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ อ่ืน ๆ 

๑ สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

๒๗,๒๒๕    -  ๒๐,๐๐๐ ๗,๒๒๕ - 

๒ พัฒนาครูด้านวิชาการ ๒๗,๘๔๐   - ๗,๐๐๐ ๑๙,๐๐ ๑,๘๔๐ - 
๓ พัฒนาครูด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
๗,๐๐๐      -  ๖,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - 

๔ ศึกษาดูงาน ๒๒,๒๐๐    ๒๒,๒๐๐    - 
๕ เชิญวิทยากร - - - - - - 

รวม 84,265  ๗,๐๐๐ 50,100 10,065 - 
 

๖.กำรประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับ
ดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

ร้อยละ ๙๐ สอบถามความพึง
พอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ร่วม 
กิจกรรม 

๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการ
ปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 

ร้อยละ ๙๐ ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้า
รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย ๒0 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ ๙๐ ส ารวจการเข้ารับการ 
อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน 

แบบส ารวจการเข้ารับ 
การอบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน 

 
 

๗.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

๗.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
๗.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการยกย่อง  
      เชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
๗.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
๗.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มาพัฒนาการ  
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๗.5 โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
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ภำคผนวก ค  
เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงกำร 
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ค าชี้แจง แบบสอบถาม  
๑. โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑,  เพศ      ชาย   หญิง 
๒. สถานะ   นักเรียน       คร ู      ผู้บริหาร     คณะกรรมสถานศึกษา     อ่ืนๆ …........…    

ส่วนที่ ๒  ระดับการประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อยที่สุด 

 
 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 

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

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

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

รำยกำรประเมิน 
รับกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน 

     

2 หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกัน 

     

3. การก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมี
ความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ 

     

4. การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

     

5. การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ 

     

แบบประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation ) 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
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ค าชี้แจง แบบสอบถาม  
๑. โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ     ชาย   หญิง 
๒. สถานะ         นักเรียน        คร ู      ผู้บริหาร     คณะกรรมสถานศึกษา     อ่ืนๆ …........…    
ส่วนที่ ๒  ระดับการประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อยที่สุด 
 

รำยกำรประเมิน 
รับกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. มีจ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

     

2. มีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในชุมชน 

     

3. มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด      

4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน      
5. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนิน โครงการมีเพียงพอ      
6. อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

     

 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 

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

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

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

แบบประเมินโครงการด้านปัจจัย ( Input Evaluation ) 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
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ค าชี้แจง แบบสอบถาม  
๑. โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ      ชาย   หญิง 
๒. สถานะ    นักเรียน        คร ู      ผู้บริหาร    คณะกรรมสถานศึกษา     อ่ืนๆ …........…    
ส่วนที่ ๒  ระดับการประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อยที่สุด 
 

รำยกำรประเมิน 
รับกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา      
2. การจัดท ากรอบแนวคิดและก าหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

     

3. การวางแผนด าเนินโครงการ      

4. การปฏิบัติงานตามโครงการ      
5. การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการตามข้ันตอนทุกกิจกรรม      
6. การนิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามข้ันตอนที่ก าหนดทุก
ระยะ 

     

7. การประเมินผลการด าเนินโครงการ      
8. การวิเคราะห์และน าผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง      
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 

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

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

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

แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ( Process Evaluation ) 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
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ค าชี้แจง แบบสอบถาม  
๑. โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ      ชาย   หญิง 
๒. สถานะ    นักเรียน        คร ู      ผู้บริหาร    คณะกรรมสถานศึกษา     อ่ืนๆ …........…    
 

ส่วนที่ ๒  ระบบการประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อยที่สุด 
 

รำยกำรประเมิน 
รับกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
๑. การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
๒. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียด และผ่านการ
ตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

     

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

๔.ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีการบูรณาการเรียนรู้
กลุ่มสาระต่างๆ 

     

๕. ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม  ได้
ประโยชน์คุ้มค่าแบะผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึง 

     

๖. บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกันเอง  อบอุ่น และครูให้
ความเอาใจใส่ดูและผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

     

๗. วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด าเนินตามที่ก าหนดในแผนการ 
จัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 

     

๘. น าผลการประเมินพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

     

แบบประเมินโครงการด้านผลผลิต ( Product Evaluation ) 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
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๙. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      
๑๐.ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน      
 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 

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

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

.......................................................................................................................... .........................................  
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ค าชี้แจง แบบสอบถาม  
๑, โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ      ชาย            หญิง 
๒. สถานะ    นักเรียน       ครู       ผู้บริหาร     คณะกรรมสถานศึกษา     อ่ืนๆ …........…    
ส่วนที่ ๒  ระดับการประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อยที่สุด 
 

รำยกำรประเมิน 
รับกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
กิจกรรม สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ      
กิจกรรม พัฒนาครูด้านวิชาการ      
กิจกรรม พัฒนาครูด้านคุณธรรมจริยธรรม      
กิจกรรม ศึกษาดูงาน      
 
 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 

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

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

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

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
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          ภำคผนวก ง 

              ผลกำรประเมินโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                          โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.)   50 

 

 

 

 

ผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนสภำวะแวดล้อม ( Context Evaluation )  
ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
รำยกำร 

คนที่    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 
15 16 17 18 ค่ำ 

เฉลี่ย 
SD. ร้อย

ละ 
1. โครงการ
พัฒนาบุคลากร 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
 

4.4 0.37 
 

88 
 

2. หลักการ 
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการมี
ความเหมาะสม 
และสอดคล้อง
กัน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.00 

 
 
 

80 

3. การก าหนด
เป้าหมาย วิธ ี
การด าเนินการ
และระยะเวลา
ด าเนินการมี
ความเหมาะสม
และปฏิบัตจิริง
ได้ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3.55 0.53 

 
 
 

71 

4. การจัด 
บรรยากาศใน
การด าเนินงาน
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
การด าเนิน
โครงการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.77 0.23 

 
 
 

75 
 
 
 

5. การ
ประสานงาน
ระหว่าง
บุคลากรท าให้
เกิดความ
ร่วมมือในการ
ด าเนิน
โครงการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4.72 0.47 

 
 
 
94 
 

                รวม 4.04 0.85 80 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนสภำวะแวดล้อม 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

1. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ มีการ   
    จัดการระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

4.4 0.37 88 
 

2. หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการม ี
    ความเหมาะสม และสอดคล้องกัน 

4 0.00 80 

3. การก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินการและ  
    ระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบตัิจริง  ได ้

3.55 0.53 71 

4. การจัดบรรยากาศในการด าเนนิงานเหมาะสมและ  
    สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 

3.77 0.23 75 

5. การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิดความร่วมมือ  
   ในการด าเนินโครงการ 

4.72 0.47 94 
 

รวม 4.04 0.85 80 
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ผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนปัจจัย ( Input Evaluation) 
ของผู้บริหำร คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
รำยกำร 

คนที่    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ค่า 

เฉลี่ย 
SD. ร้อย

ละ 
1. มีจ านวน
บุคลากรที่ร่วม
ด าเนินการ
โครงการมี
ความเหมาะสม
และเพียงพอ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.72 0.23 94 

2. มีคณะกรรม 
การด าเนิน
โครงการ
ประกอบ 
ด้วย ผู้บริหาร 
ครูและ
บุคลากรใน
ชุมชน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.00 80 

3. มี
งบประมาณ 
สนับสนุนจาก
หน่วยงานต้น
สังกัด 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.00 80 

4. ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
ชุมชนบุคลากร
หรืหน่วยงาน
เอกชน 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1.83 0.70 36 

5.มีวัสดุ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือ
เครื่อง 
ใช้ในการ
ด าเนิน 
โครงการมี
เพียงพอ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3.33 0.41 66 

6. อาคาร
สถานที่ ห้อง
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
มีความเหมาะ 
สมและ
เพียงพอ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4.72 0.47 64 

                รวม 3.77 0.90 75 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนปัจจัย 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
1. มีจ านวนบุคลากรทีร่่วมด าเนินการ  
    โครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.72 0.23 94 

2. มีคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  
    ในชุมชน 

4 0.00 80 

3. มีงบประมาณสนับสนุนจากหนว่ยงานต้น  
    สังกัด 4 0.00 80 

4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน   
    บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน 1.83 0.70 36 

5. มีวัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ 
   ด าเนิน โครงการมีเพียงพอ 3.33 0.41 66 

6. อาคารสถานท่ี ห้องปฏิบัติงานตาม  
    โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.72 0.47 64 

รวม 3.77 0.90 75 
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ผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนกระบวนกำร ( Process Evaluation ) 
ของผู้บริหำร คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
รำยกำร 

คนที่    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ค่า 

เฉลี่ย 
SD. ร้อย

ละ 
1. การศึกษาสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการในการ
พัฒนา 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.77 0.23 75 

2. การจัดท ากรอบ
แนวคิดและก าหนด
จุดพัฒนาตาม
สภาพปัญหาและ 
ความต้องการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4.44 0.51 88 

3. การวางแผน
ด าเนินโครงการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4.72 0.47 94 

4. การปฏิบัต ิ
งานตาโครงการ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.77 0.23 75 

5. การด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนด 
ในโครงการตาม
ขั้นตอนทุกกิจกรรม 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3.33 0.54 66 

6. การนิเทศ
ติดตามก ากับการ
ด าเนินโครง 
การตามขั้นตอนที่
ก าหนดทุกระยะ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.55 0.34 71 

7. การประเมิน 
ผลการด าเนิน
โครงการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 4.72 0.84 94 

8.การวิเคราะห์
และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3.88 0.98 77 

                รวม 4.02 0.69 80 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนกระบวนกำร 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
1. การศึกษาสภาพปญัหาและความต้องการในการ  
    พัฒนา 3.77 0.23 75 

2. การจัดท ากรอบแนวคิดและก าหนดจุดพัฒนาตาม  
    สภาพปัญหาและความต้องการ 4.44 0.51 88 

3. การวางแผนด าเนินโครงการ 4.72 0.47 94 

4. การปฏิบัติงานตามโครงการ 3.77 0.23 75 

5. การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการตาม   
   ขั้นตอนทุกกิจกรรม 3.33 0.54 66 

6. การนิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการตาม 
   ขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 3.55 0.34 71 

7. การประเมินผลการด าเนินโครงการ 4.72 0.84 94 

8. การวิเคราะห์และน าผลการประเมินมาพัฒนางาน  
   อย่างต่อเนื่อง 3.88 0.98 77 

รวม 4.02 0.69 80 
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ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต ( Product Evaluation ) 
ของผู้บริหาร คร ูและบคุลากรทางการศึกษา 

 
รายการ 

คนท่ี    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ค่า 

เฉลี่ย 
SD. ร้อยละ 

๑. การวางแผนการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4.44 0.51 88 

๒. การจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ตามขั้น 
ตอนโดยละ 
เอียดและผ่านการ
ตรวจรับรองจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0.00 100 

๓. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3.33 0.58 66 

๔.ใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลาก 
หลายโดยมีการ 
บูรณาการเรียนรู้
กลุ่มสาระต่างๆ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4.44 0.51 88 

๕. ใช้ส่ืออุปกรณ์
ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
มีความเหมาะสมได้
ประ 
โยชน์คุ้มค่าแบะ
ผูเ้รียนได้ใช้สื่อ
อุปกรณ์อยา่งทั่วถึง 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3.11 0.63 62 

๖. บรรยากาศการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกันเอง
อบอุ่น และครูให้
ความเอาใจใส่ดู
และผู ้
เรียนอย่างทั่วถึง 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4.16 0.84 83 

๗. วัดและประ 
เมินผลการจัด 
การเรียนรู้ด า 
เนินตามที่ก า 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 0.58 80 



                                                                                          โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.)   57 

 

 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนผลผลิต 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
๑. การวางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้ 4.44 0.51 88 
๒. การจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียดและ   
    ผ่านการตรวจรับรองจากผู้บรหิารโรงเรียน 5 0.00 100 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น  
   ส าคัญ 3.33 0.58 66 

๔.ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายโดยมีการ 
   บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ 4.44 0.51 88 

๕. ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนรูม้ีความ   
    เหมาะสมได้ประโยชน์คุ้มค่าแบะผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่าง   
    ทั่วถึง 

3.11 0.63 62 

๖. บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกันเองอบอุ่น และคร ู
    ให้ความเอาใจใส่ดูและผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 4.16 0.84 83 

๗. วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด าเนินตามที่ก าหนดใน 
    แผนการจัดการเรียนรู้ทุกข้ันตอน 4 0.58 80 

๘. น าผลการประเมินพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่าง 
    ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 4 0.00 80 

๙. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 5 0.00 100 
๑๐.ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 5 0.00 100 

รวม 4.25 0.69 85 

หนดในแผนการ 
จัดการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน 
๘. น าผลการ
ประเมินพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและ 
สม่ าเสมอ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.00 80 

๙. ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดี 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0.00 100 

๑๐.ครูมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0.00 100 

                รวม 4.25 0.69 85 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนผลผลิต 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

  กิจกรรม สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 4.72 0.23 94 

  กิจกรรม พัฒนาครดู้านวิชาการ 4.16 0.97 83 

  กิจกรรม พัฒนาครดู้านคุณธรรมจริยธรรม 4.44 0.32 88 

  กิจกรรม ศึกษาดูงาน 2.22 0.67 44 

รวม 3.89 0.69 77 

 

 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโครงกำร 
ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
รำยกำร 

คนที่    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD. 

ร้อย
ละ 

กิจกรรม สร้าง
ขวัญ ก าลังใจ
และยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.72 0.23 94 

กิจกรรม พัฒนา
ครูด้านวิชาการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 4.16 0.97 83 

กิจกรรม พัฒนา
ครูด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4.44 0.32 88 

กิจกรรม ศึกษาดู
งาน 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2.22 0.67 44 

                รวม 3.89 0.69 77 
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ผลกำรประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนสภำวะแวดล้อม ( Context Evaluation ) 

นิยำมเชิงปฏิบัติกำร รำยกำรประเมิน 
ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ รวมเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
นิยำมศัพท์ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
หมายถึงโครงการที่จัดท าขึ้นโดยมี
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

2. สภาวะแวดล้อม หมายถึง 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการ
จัดท าโครงการ หลักการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ระยะเวลา มีความเหมาะสม
สอดคล้องกัน ปฏิบัติได้จริง การจัด
บรรยากาศเหมาะสมและการ
ประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้
เกิดความร่วมมือ 

1. โครงการบริหารจัดการโรง 
เรียนคุณภาพ มีการจัดการระบบ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1.00 

2. หลักการ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกัน +1 +1 +1 1.00 

3. การก าหนดเป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการและระยะเวลาด าเนิน 
การมีความเหมาะสมและปฏิบัติ
จริงได้ +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดบรรยากาศในการ
ด าเนินงานเหมาะสมและสอด 
คล้องกับการด าเนินโครงการ +1 +1 +1 1.00 

5. การประสานงานระหว่าง
บุคลากรท าให้เกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 1.00 
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ผลกำรประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนปัจจัย ( Input Evaluation ) 

นิยำมเชิงปฏิบัติกำร รำยกำรประเมิน 
ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ รวมเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
นิยำมศัพท์ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรหมายถึง
โครงการที่จัดท าขึ้นโดยมีกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาและสร้างขวัญก าลังใจ 
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

2. ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ความ
เพียงพอของปัจจัยในการด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับ จ านวนบุคลากร 
งบประมาณ สื่อ และแหล่งเรียนรู้
ของโครงการ ความเหมาะสมของ
ลักษณะและรูปแบบ การจัด
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม 

1. มีจ านวนบุคลากรที่ร่วม
ด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.66 

2. มีคณะกรรมการด าเนิน
โครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรในชุมชน 

+1 +1 0 0.66 

3. มีงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

+1 +1 +1 1.00 

4. ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากชุมชน บุคลากร หรือ
หน่วยงานเอกชน 

+1 +1 +1 1.00 

5. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการด าเนิน โครงการมี
เพียงพอ 

+1 +1 +1 1.00 

6. อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงาน
ตามโครงการมีความเหมาะสม
และเพียงพอ 
 

+1 +1 +1 1.00 
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ผลกำรประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนกระบวนกำร ( Process Evaluation ) 

นิยำมเชิงปฏิบัติกำร รำยกำรประเมิน 
ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ รวมเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
หนองปรือพิทยาคม ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
นิยำมศัพท์ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรหมายถึง
โครงการที่จัดท าขึ้นโดยมีกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาและสร้างขวัญก าลังใจ 
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

2. กระบ วน การ  ห มายถึ ง  การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่
วางไว้ในโครงการ 

1. การศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. การจัดท ากรอบแนวคิดและ
ก าหนดจุดพัฒนาตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ 

+1 +1 +1 1.00 

3. การวางแผนด าเนินโครงการ +1 +1 +1 1.00 

4. การปฏิบัติงานตามโครงการ +1 +1 +1 1.00 

5. การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนด
ในโครงการตามข้ันตอนทุก
กิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 

6. การนิเทศติดตามก ากับการ
ด าเนินโครงการตามข้ันตอนที่
ก าหนดทุกระยะ 

+1 +1 +1 1.00 

7. การประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

+1 +1 +1 1.00 

8. การวิเคราะห์และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 1.00 
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ผลกำรประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินโครงกำรโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนผลผลิต ( Input Evaluation ) 

นิยำมเชิงปฏิบัติกำร รำยกำรประเมิน 
ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ รวมเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
นิยำมศัพท์ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
หมายถึงโครงการที่จัดท าขึ้นโดยมี
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

2. ผลผลิต หมายถึง ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา สามารถพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพทาง
การศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1  การวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามข้ันตอนโดยละเอียด และผ่าน
การตรวจรับรองจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

+1 +1 +1 1.00 

4  ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยมีการบูรณาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ 

+1 +1 +1 1.00 

5  ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  ได้ประโยชน์คุ้มค่าแบะ
ผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึง 

+1 +1 +1 1.00 

6  บรรยากาศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกันเอง  อบอุ่น และครู
ให้ความเอาใจใส่ดูและผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง 

+1 +1 +1 1.00 

7  วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ด าเนินตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.00 

8  น าผลการประเมินพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

+1 +1 ๐ 0.66 

.9 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

+1 +1 ๐ 0.66 

10 ครูมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 1.00 
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ผลกำรประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนควำมพึงพอใจ 

นิยำมเชิงปฏิบัติกำร รำยกำรประเมิน 

ควำมเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญ 

รวมเฉลี่ย 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
หนองปรือพิทยาคม ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
นิยำมศัพท์ 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรหมายถึง
โครงการที่จัดท าขึ้นโดยมีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาและสร้างขวัญก าลังใจ 
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

2. ความพึงพอใจ หมายถึง การเห็น
ความส าคัญและร่วมมือส่งเสริม 
สนับสนุนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
โครงการ 

กิจกรรม สร้างขวัญ ก าลังใจและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

กิจกรรม พัฒนาครูด้านวิชาการ +1 +1 +1 1.00 

กิจกรรม พัฒนาครูด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

+1 +1 +1 1.00 

กิจกรรม ศึกษาดูงาน 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
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ภำคผนวก จ  

รูปภำพประกอบโครงกำร 
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มอบเกียรติบัตรครูดีเด่นให้กับบุคลำกร เนื่องในโอกำสวันครู  

16 มกรำคม 256 
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กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสถานศึกษา 

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
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           ส่งครูย้าย 

                             ครูวาทิต  ระหว่างบ้าน ย้ายไปโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี 
                        ครูณิชาภา  ทองประเสริฐ  ย้ายไปโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
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ต้อนรับครูใหม่ 
ครูอนิรุติ์   นิยมพลอย    สาขาวิชาเอกดนตรี 

ครูรัตนาภรณ์  ผิวงาม   สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
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ร่วมงานขาว-ด า :- สวดอภิธรรมมารดา 
ครูวาสนา  ศรีค าอ้าย  

ณ วัดจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา” 

ณ ห้องประชุม ช.งาทอง อ าเภอศรีสวัสดิ์ โดยกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  
อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
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อบรมเรื่องการท าเกษตรแบบพอเพียง ณ บ้านไร่สรศักดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

โดย KSL River kwai park  & Resort 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการศึกษา  

ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โดย อบรมทางออนไลน์ 
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บุคลากรเข้าร่วมอบรมเร่ืองการก าหนดตัวชีวั้ด การวัดและการประเมินโครงการ 
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
ระหว่างวันที ่๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินโครงการ 
ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 
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เข้าร่วมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเฝ้าระวัง และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิตินวัฒนธรรม 

ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOC รอบท่ี ๒ 
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เกียรติบัตรเข้าอบรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)  
ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โดย อบรมทางออนไลน์ 
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เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โดย อบรมทางออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.)   78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฉ 
ประวัติผู้จัดท ำกำรประเมินโครงกำร 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ   นางละเมียด    อ่อนเบา 

วัด เดือน ปีเกิด   29 เมษายน 2514 

ที่อยู่ปัจจุบัน  889  หมู่  4  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี   

 ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชา                    

                                          เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว์ 

 ปีท่ีจบกำรศึกษำ  2536 

สถำนที่ท ำงำน    พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 

    โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

    ต าแหน่ง ครู คศ.3 

 

 

ชื่อ   นายอนิรุทติ์    นิยมพลอย 

วัด เดือน ปีเกิด   19 มีนาคม 2539 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๐๔/๑ หมู่ ๖ ต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   

 ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 ปีท่ีจบกำรศึกษำ  2562  

สถำนที่ท ำงำน    พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน 

    โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

             ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
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ชื่อ   นายเกรียงเดช   มามีสุข 

วัด เดือน ปีเกิด   22 พฤษภาคม 2538 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๘๐ หมู่ ๑๑ ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี   

 ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 

 ปีท่ีจบกำรศึกษำ  2562  

สถำนที่ท ำงำน    พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน 

    โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

    ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

 

 
 
 
 

 



 


