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ตัวอยางโครงสรางการจัดทํา สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนรูปเลม 

ปกหนา 
( อาจระบุขอความไวดวยวา  “เอกสารวชิาการ ลําดับท่ี .../25.....”   จะทําใหมีมาตรฐานมากขึ้น ) 

ปกรอง 
( ปกรองมีขอความเหมือนกับปกหนา แตอาจจะลดหรือเอารูปออก  

เปลี่ยนลักษณะตัวหนังสือเปนสีดําแบบธรรมดา ไมใชกราฟฟค ) 

คํานํา 

สารบัญ 

เนื้อหา 
 1. โครงการ ( หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค/เปาหมาย/สถานท่ี/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ/ฯลฯ ) 
 2. วิธีดําเนินการ ( ตารางกําหนดการ/วิทยากร/วิธีดําเนินการ/ฯลฯ ) 
  3. เน้ือหาสาระ ( ใบความรู/แผนพับ/เน้ือหาสาระ/ฯลฯ ) 
  4. ผลการดําเนินงาน ( วิธีการประเมินผล/ผลการวิเคราะหขอมูล   วิธีการประเมินผล ตองประเมินใหตอบ

วัตถุประสงคของโครงการไดครบถวน เปนหลัก  ฉะน้ันตองระมัดระวังในการเขียนวัตถปุระสงคของโครงการ วาจะ

สามารถประเมินไดหรือไม อยางไร   และควรประเมินใหครอบคลุม+สอดคลองกบั มาตรฐาน/ตัวบงชี้/เกณฑ ในการ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา เชน ถามีเกณฑกําหนดใหประเมินหลักสูตร ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ก็ประเมิน

ใหครบถวน และถาเกณฑการประเมินความพึงพอใจใหสรุปวาผูรับบริการมีความพึงพอใจ “ดี” รอยละเทาไร ก็ตอง

ออกแบบการวัดความพึงพอใจใหวิเคราะหไดวาพึงพอใจ “ดี” รอยละเทาไร ) 
  5. สรุปผลโครงการ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  ภาคผนวก 
  - ภาพถายกิจกรรมโครงการ ( อาจแทรกภาพถายไวในเน้ือหา และ/หรือ รวบรวมไวในภาคผนวก ) 
  - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
  - รายชื่อผูเขารวมโครงการ ( อาจถายเอกสารบัญชีลงชื่อเขารวมโครงการ หรือจัดพิมพขึ้นใหมโดยถามีการ

ประเมินผลรายบุคคล ใหระบุดวยวาใครผาน/ไมผานการประเมินผล ) 
  - เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต 
  - เครื่องมือในการจัดกิจกรรมโครงการ เชน ใบงาน/แบบฟอรมเกม/เพลง 
  - อาจถายเอกสารอื่น ๆ มารวบรวมไวดวยกัน เพ่ือใหมีตัวอยางครบถวนในการจัดโครงการ/กจิกรรมครั้งตอไป 

เชน หนังสือขออนุมัติโครงการ หนังสือเชิญวิทยากร เอกสารการจัดซื้อจัดจาง ใบสําคัญรับเงิน แบบฟอรมเกียรติคุณบัตร 

ใบขออนุญาตผูปกครอง ฯลฯ 
  - เอกสารอ่ืน ๆ เชน เอกสารแนะนําสถานที่จัดกิจกรรม ท่ีคนความาจากอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

ผูจัดทํา หรือ คณะผูจัดทํา 
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ตัวอยาง ปกหนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ คายบางระจันสรางสรรคเยาวชน 
อําเภอคายบางระจัน  จังหวัดสิงหบุร ี
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ตัวอยาง ปกรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ คายบางระจันสรางสรรคเยาวชน 
อําเภอคายบางระจัน  จังหวัดสิงหบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



4 

 

ตัวอยาง คํานํา 

คํานํา 
 

   การเดินทางไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพ้ืนท่ีจังหวัด มหาสารคาม กาฬสินธุ นครพนม 

มุกดาหาร อุบลราชธานี บุรีรัมย และนครราชสีมา   ระหวางวันท่ี 22 – 25 ตุลาคม 2546   เปนการศึกษาดูงานในหลาย
กิจกรรม เชน วิสาหกิจชุมชน  กพอ.  ศูนยการเรียนชุมชน  หองสมุด  ทักษะชีวิต  แหลงโบราณสถานและสิ่งแวดลอม  

ตลอดจนระบบบริหารจัดการ  รวมท้ังรวมพิธีทอดกฐินพระราชทานกรมการศึกษานอกโรงเรียนท่ีจังหวัดบุรีรัมย    ผูรวม

เดินทางประกอบดวยบุคลากรของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนยบริการการศึกษานอก

โรงเรียนอําเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ท้ังผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และลกูจางชัว่คราว (ครูอาสาฯ  ครู 
ศรช.)   จํานวนรวม 41 คน 
   เน่ืองจากเปนการศึกษาดูงานหลายกิจกรรม หลายวัน ของบุคลากรกลุมใหญ  จึงมีการประเมินผลการ 

ดูงานเพื่อเปนการประเมินโครงการ และเปนแนวทางเพื่อการจัดการศึกษาดูงานครั้งตอ ๆ ไป   ซึ่งสรุปการประเมินผล

ดังกลาวไดตามเอกสารฉบับน้ี 
   การประเมินผลครั้งน้ี ไดรับขอมูลและความรวมมือจากผูรวมกิจกรรมศึกษาดูงานทุกฝายเปนอยางดี  

จึงขอขอบคุณไว ณ ท่ีน้ีดวย 
 

          ฝายประเมินผล 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        พฤศจิกายน  2546 
 
 

การรับทราบและสั่งการ 
 

     ทราบ 
          .............................................................................................. 
         .............................................................................................. 

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

( นางภัชราพร   มีรสสม ) 
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเสนา 
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 ในสวนลางของหนาคํานํา หรือในหนาแรก ๆ ของเอกสารสรุปผลฯ  ควรใหผูบริหารสถานศึกษา ลงนาม

รับทราบและส่ังการเกี่ยวกับสรุปผลฯ นั้นไว   ( โดยปกติ เมื่อสรุปผลเสร็จก็ตองบันทึกเสนอ ใหผูบริหาร

สถานศึกษารับทราบและส่ังการตามที่เห็นสมควร ลงในแบบบันทึกขอความ   แตถาผูบริหารสถานศึกษารับทราบ

และส่ังการไวในสวนลางของคํานําหรือในหนาแรกของเอกสารสรุปผลฯดวย  ก็จะทําใหการรับทราบและส่ังการนี้อยู

ดวยกันกับเอกสารสรุปผล ไมมีโอกาสสูญหาย สะดวกในการจัดเก็บ ) 

ตัวอยาง 

การรับทราบและสั่งการ 
      ทราบ 
      ในการจัดโครงการนี้ครั้งตอไป ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะในเอกสาร .  
      เชน จัดไมนอยกวา 3 วัน โดยจัดในชวงปดภาคเรียน                         . 

      ( ลายเซ็น )      . 
( นางภัชราพร   มีรสสม ) 

ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเสนา 

 
 
 
 

การสรางเครื่องมือประเมินผล 

 ถาจะสรางเคร่ืองมือประเมินผล เปนแบบสอบถาม  ใหคิดขอความคําถามแตละขอ ใหสอดคลองกับโครงการ/

กิจกรรม และครอบคลุมสอดคลองกับ มาตรฐาน/ตัวบงชี/้เกณฑ ตาง ๆ ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 เชน การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด กําหนด “เกณฑการพิจารณา” ไวในมาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 

3.5  วา 
  “รอยละของผูเรียน/ผูรับบริการพึงพอใจในระดับดีตอการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา

ชุมชนและสังคม” 
  ก็ตองออกแบบสอบถามใหสามารถวิเคราะหไดวา ผูเรียน/ผูรับบริการ คนใด มีความพึงพอใจในระดับดี  โดย

ระดับความเห็นในแบบสอบถามควรใชคําวา “ดี” เชนแบงเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง 

  แบบสอบถามควรมีคําถามปลายเปด ใหแสดงความเห็นไดโดยไมมีขอจํากัด จะชวยใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม

หลากหลายครบถวน  สามารถนําไปใชในการสรปุผลอภิปรายผลและเสนอแนะไดอยางดี 
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ตัวอยาง 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเรยีน/ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 

� ทักษะชีวิต       � พัฒนาอาชีพ      � พัฒนาสังคมและชุมชน 
� การศึกษาตามอัธยาศัย     � โครงการ ......................................................................................... 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจง  ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับขอมูลของทานเพียงขอละชองเดียว 
 เพศ � ชาย  � หญิง 
  อาย ุ � 16-39 ป � 40-59 ป � 60 ปขึ้นไป 
  อาชีพ � รับจาง � คาขาย � เกษตรกรรม � รับราชการ � อื่น ๆ ระบุ ............... 

สวนท่ี 2  ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรม ท่ีเขารวม 
คําช้ีแจง  ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน เพียงขอละชองเดียว 

ระดับความคิดเห็น 
ท่ี ประเด็นแสดงความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช
ควร 

ปรับปรุง

 หลักสูตร/โครงการ     
1 กิจกรรมที่จัด สอดคลองกบัวัตถปุระสงคของ หลกัสูตร/โครงการ  /   
2 เนื้อหาของ หลกัสูตร/โครงการ ตรงกับความตองการของผูรับบริการ  /   
3 การจัดกิจกรรม สงเสริมใหผูรับบริการสามารถ คิดเปนทําเปนแกปญหาเปน  /   
4 ผูรับบริการมสีวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ตอการจัดทํา หลักสตูร/โครงการ   /  
 การจัดกิจกรรมหรือการเรียนรู     
5 กิจกรรมสอดคลองกับ ผูเรียน/ผูรับบริการ  /   
6 จัดกิจกรรมเปนไปตามลําดบัขั้นตอน  /   
7 จัดกิจกรรมจากงายไปยาก  /   
8 กิจกรรมสงเสริมให ผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจหรือมีทักษะ 

ตามจุดประสงคของ หลักสตูร/โครงการ 
 /   

9 มีการวัดผลและประเมินผลตามจุดประสงคของ หลักสตูร/โครงการ  /   
10 นําผลการประเมนิมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมและปรับปรุงหลักสูตร/โครงการ  /   
 ดานวิทยากรหรือผูสอน     

11 เปนผูมีความรูและความชํานาญในเร่ืองที่สอน/จัดกจิกรรม  /   
12 มีการเตรยีมตัวและมีความพรอมในการสอนหรือจัดกิจกรรม  /   
13 ถายทอดความรูไดชัดเจน เขาใจงาย  /   
14 เอาใจใสและสังเกตการณเรยีนรูของผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม และใหความ

ชวยเหลือจนผูเรยีน/ผูรวมกิจกรรมเขาใจหรือปฏิบตัิได 
 /   
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ระดับความคิดเห็น 
ท่ี ประเด็นแสดงความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช
ควร 

ปรับปรุง

 สื่อและวัสดุอุปกรณ     
15 สื่อและวัสดุอปุกรณมีความทันสมยั  /   
16 สื่อและวัสดุอปุกรณมีจํานวนเพียงพอกับผูเรยีน/ผูรับบริการ   /  
17 มีสื่อและวัสดุอุปกรณสอดคลองกบัขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการเรียนรู  /   
18 มีแหลงเรียนรูตอบสนองตอการจัดกิจกรรมการเรยีนรู  /   
19 แหลงเรยีนรูมบีรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรู  /   
 การใหบริการ     

20 เจาหนาที่ใหบรกิารดวยความเตม็ใจ /    
21 สถานศกึษามีขั้นตอนการบรกิารทีร่วดเร็ว /    
22 เจาหนาที่ใหขอมลูรายละเอียดตาง ๆ ชัดเจน /    
23 เจาหนาที่ติดตอประสานงานจนไดรับผลเปนที่พอใจ /    
24 เจาหนาที่ใหบรกิารดวยความเปนธรรมและเสมอภาค /    
25 สถานศกึษาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให เชน มสีถานทีพ่ัก หรือ รอคอย  

มีน้ําดื่มบริการ ฯลฯ 

/    

26 กิจกรรมที่ใหบริการ นาสนใจ /    
 ผลท่ีไดจากการเรียนรูหรือการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู     

27 ความรูและความสามารถท่ีไดรับจากการเรยีนหรือเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  /   
28 ความมั่นใจในการนําผลท่ีไดรับจากการเรยีนรูไปประยุกตใช  /   
29 ความเช่ือมั่นตอความสามารถของสถานศกึษาในการจัดกิจกรรม  /   
30 ความพึงพอใจตอการรับบริการหรือเขารวมกิจกรรม  /   

 

สวนท่ี 3  ความคิดเห็นอื่นและขอเสนอแนะ ตอการจัดโครงการ/กิจกรรม 
คําช้ีแจง  ใหกรอกขอคิดเห็น และ/หรือ ขอเสนอแนะ ตามความคิดเห็นของทาน ( ถามี ) 
1. สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข ............................................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................................................................. 
2. สิ่งท่ีควรชมเชย ........................................................................................................................................................ 
    .............................................................................................................................................................................. 
3. ความคิดเห็นท่ัวไป ................................................................................................................................................... 
    .............................................................................................................................................................................. 
4. ขอเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการ/กิจกรรม คร้ังตอไป ........................................................................................... 
    .............................................................................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................................................................. 

( แบบสอบถาม จากคูมือการประกันคุณภาพสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ) 
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ใน “สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป” น้ัน ถาไมไดนํามาแยกกลุมเพื่อเปรียบเทียบในขั้นตอนการใชสถิติวิเคราะห เชน

เปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางผูรวมกิจกรรมท่ีตําบลท่ีอยูตางกัน   กไ็มตองใหกรอกขอมูลมากเพราะเสียเวลากรอก

แลวไมไดนํามาใชอะไร 

ขอความที่ไดจากคําถามปลายเปด ใหสรุปยุบรวมขอความที่มีความหมายเดียวกันโดยเรียบเรียงใหเปนขอความ

เดียว และนับจํานวนของผูท่ีเขยีนขอความเดียวกันน้ันไว 

 
 
 

การวิเคราะหระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

 กรณีท่ีมีระดับความคิดเห็น 4 ระดับ  คะเต็มแตละขอจะเปน 4  สวนคะแนนต่ําสุดจะเปน 1  โดย  
  ดีมาก = 4,    ดี = 3,    พอใช = 2    ควรปรับปรุง = 1 
  การสรุปแตละคน วา คนน้ันมีความพึงพอใจ(ในระดับดี)หรือไม ใหหาคาเฉลี่ยแลวสรุปตามเกณฑ โดยถาอยูใน

เกณฑ ดี ข้ึนไป ถือวาคนน้ันมีความพึงพอใจ 
  การหาคาเฉลี่ย ใชวิธีนําคะแนนทุกขอท่ีตอบรวมกัน แลวหารดวยจํานวนขอท่ีตอบ 
  กรณีตัวอยางน้ีจะไดคะแนนเฉล่ีย = { (4 X 7) + (3 X 21) + (2 X 2) + (1 X 0) } / 30 = 3.17 
  เกณฑ กรณีแบงเปน 4 ระดับ 
  - คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.50 - 4.00 =  ดีมาก 
  - คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 2.75 - 3.49 =  ดี 
  - คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 1.75 - 2.74 =  พอใช 
  - คะแนนเฉลี่ย ตํ่ากวา 1.75  =  ควรปรับปรุง 
  กรณีตัวอยางน้ี ผูตอบแบบสอบถามคนน้ี ไดคะแนนเฉลี่ย  3.17  สรุปไดวา คนน้ี มีความพึงพอใจ 
  ( ถาตองการทราบ รอยละ ของผูเรียน/ผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจ ใหนําจํานวนผูเรียน/ผูรับบริการท่ีมีความพึง

พอใจ หารดวยจํานวนผูเรียน/ผูรับบริการท้ังหมด แลวคูณดวย 100 ) 
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ตัวอยาง  ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอมูลทั่วไปของผูเขาอบรมวิชาการพิมพซิลลสกรีน 

ตารางท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของผูเขาอบรมฯ 

ประเภท จํานวน (คน) รอยละ คาเฉล่ียหรือสวนใหญ 

1. เพศ    
1.1  ชาย  31 52  
1.2  หญิง  29 48 ชาย 

รวม 60 100  
2. อายุ    

2.1     12-14  ป 7 12  
2.2     15-17  ป 33 55  
2.3     18-25  ป 9 15 20  ป 
2.4     26-35  ป 2 3  
2.5     36-49  ป 9 15  

รวม 60 100  
3. วุฒิการศึกษา    

3.1     ป.4 5 8  
3.2     ป.6 22 37  
3.3     ม.1 2 3  
3.4     ม.2 10 17 ม.2 
3.5     ม.3 12 20  
3.6     ม.4 5 8  
3.7     ม.6 1 2  
3.8     ปวช. 3 5  

รวม 60 100  

 จากตารางที่  1   ผูเขาอบรมฯ เปนชายและหญิงใกลเคียงกัน (ชาย 52 %   หญิง 48 %)   อายุเฉล่ีย 20  ป     

วุฒิการศึกษาโดยเฉล่ียอยูในระดับ  ม.2 
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ขอมูลจากแบบประเมินการอบรม   ซึ่งมีผูเขาอบรมวิชาการพิมพซิลลสกรีน  ตอบ 

แบบประเมินฯ จํานวน   44  ราย 
 จํานวนผูเคยใชยาเสพติด 

 ไมเคย     0  คน 
 เคย        44  คน   ยาเสพติดท่ีเคยใช คือ 
 - ยาบา  44  คน            

 

 จํานวนผูที่ยังใชยาเสพติดในปจจุบัน 

 เลิกใช    44  คน 
 ยังใช        0  คน 
 

เหตุผลท่ีเคยใชยาเสพติด คือ 
 - ตามเพ่ือน(เพ่ือนชวน) 26  คน  (65 %) 
 - อยากลอง  10  คน  (25 %) 
 - เหงา     3  คน  ( 8  %) 
 - ประชดพอแม    1  คน  ( 2  %)             
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมฯ 

ตารางที่  2   ความคิดเห็นเก่ียวกับการอบรมฯ ของผูเขาอบรมฯที่ตอบแบบประเมินฯ จํานวน  44  คน 

ความคิดเห็น รายการ 

เหมาะสม ปานกลาง ไมเหมาะสม 
ขั้นตอนการอบรมและการถายทอด- 1. 

    ความรูของวิทยากร 
40 คน (91 %) 4 คน ( 9 %) 0 คน ( 0 %) 

สถานที่อบรม (ร.ร.ชุมชนบานหลวง) 2. 35 คน (80 %) 9 คน (20 %) 0 คน ( 0 %) 

เน้ือหาวิชาที่อบรม (การพิมพซิลลสกรีน) 3. 35 คน (80 %) 9 คน (20 %) 0 คน ( 0 %) 

ส่ือ-อุปกรณ ที่ใชในการอบรม 4. 35 คน (80 %) 9 คน (20 %) 0 คน ( 0 %) 

ระยะเวลาการอบรม 5. 28 คน (64 %) 15 คน (34 %) 1 คน ( 2 %) 
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ขอเสนอแนะ และการนําไปใช 

  1. ขอคิดเหน็/ขอเสนอแนะ ทั่วไป ในการอบรม 
      - อยากใหจัดแบบน้ีอีก    (11 ราย    58 %) 

     - อยากใหมีการอบรมอาชีพอื่น ๆ   ( 3  ราย    15 %) 

      - อยากใหเพิ่มเวลาอบรมมากกวาน้ี   ( 2  ราย    11 %) 

      - อยากใหมีผูมาเขาอบรมมากกวาน้ี   ( 2  ราย    11 %) 

      - อยากใหไปสอนที่โรงเรียนจรัญวิทยาคาร  ( 1  ราย      5 %) 

 2. หลังการอบรม จะนาํความรูไปใชอยางไร 

      - นําไปประกอบอาชีพ (สรางรายไดเสริม)  (21 ราย    64 %) 

      - นําไปถายทอด-เผยแพร ใหเพ่ือน-คนในครอบครัว ( 5  ราย    15 %) 

      - นําไปสกรีนเสื้อท่ีบาน (ใชในชีวิตประจําวัน)  ( 4  ราย    12 %) 

      - การอบรม ทําให ไมคิดลองยาเสพติดอีก  ( 1  ราย      3 %) 

      - การอบรม ทําให คิดจะไมคบเพ่ือนท่ีติดยา  ( 1  ราย      3 %) 

      - การอบรม ทําให มีความคิดไตรตรอง  ( 1  ราย      3 %) 

 

ขอมูลจากการวัดผลการอบรม โดยวิทยากรผูสอน 

  ผูเขาอบรมฯ  60  คน - ผาน (สําเร็จ) การอบรม  50  คน (83 %) 

     - ไมผาน (ไมสําเร็จ)  10  คน (17 %) 
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สรุปผลโครงการ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  สวนน้ี ถึงแมบางครั้งอาจจะมีความยาวไมเต็ม 1 หนากระดาษ แตเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะ  
  การดําเนินงานตาง ๆ ตองยึดหลักตามวงจรเดรมม่ิง P D C A   ซึ่งการใหคะแนนประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
เกือบทุกตัวบงชี ้ก็จะเปนไปตามหลัก P D C A  คือ 
               - P = Plan = 1 คะแนน = มีโครงการ/ตารางกําหนดการ/คําสั่งแตงต้ังกรรมการ/หนังสือเชญิวิทยากร 
               - D = Do  = 2 คะแนน = มีหลักฐานการลงมือทําตามโครงการ เชน มีภาพถาย มีรายชื่อลายเซ็นผูเขารวม 
           โครงการ ใบความรูใบงาน 
              - C = Check  = 3 คะแนน = มีการสรุปผลโครงการ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
               - A= Action  = 4 คะแนน = มีการนําขอเสนอแนะจากการสรุปผล ไปปฏิบัติจริง 
  จะเห็นวา ถึงจะมีโครงการ มีคําสั่งแตงต้ังกรรมการ ก็ไดเพียง 1 คะแนน เพราะยังไมไดลงมือทําเลย 
  และถงึแมมีหลักฐานการลงมือทําจริง ๆ มีลายเซ็นผูเขารวมโครงการ มีรายงานผลการดําเนินงานเปนรูปเลม

ใหญโต มีภาพประกอบสวยงามมาก  ก็จะไดเพียง 2 คะแนน จากคะเต็ม 4   เพราะไมแนวา ท่ีทําจริงน้ัน ทําแบบมี

คุณภาพหรือทําแบบไมมีคุณภาพ ทําไดผลหรือไมเพียงใด 
   การพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพคุมคา ตองมีการประเมินผล ( สรุปผลโครงการ อภิปรายผล เสนอแนะ ) เพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาสูคุณภาพ ไมใชทําเพียงใหเสร็จ ๆ ไป ไดเปาหมายเชิงปริมาณ แลวกถ็ายรูปไว   รายงานการ

ดําเนินงานเลมใดท่ีไมมี “สรุปผลโครงการ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ” ก็จะไดคะแนนเพียงครึ่งเดียว  แตถามี 

“สรุปผลโครงการ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ” ซึ่งอาจจะมีเพียงไมเต็ม 1 หนากระดาษ  ก็จะไดถงึ 3 คะแนน   

โดยเฉพาะจุดสําคัญคือ “ขอเสนอแนะ” 

  การสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ อาจแยกเปนดาน ๆ ตามหัวขอในเครื่องมือ เชน แบบสอบถามแยก

หัวขอเปน  
  - หลักสูตร/โครงการ 
  - การจัดกิจกรรมหรือการเรียนรู  
  - ดานวิทยากรหรือผูสอน 
  - สื่อและวสัดุอุปกรณ 
  - การใหบริการ 
  - ผลท่ีไดจากการเรียนรูหรือการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
 การสรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ก็อาจสรุปโดยแยกหัวขอตามน้ีดวย 
  การสรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ควรเนนพูดถึงจุดเดน (ขอดี) กับจุดดอย (ขอเสีย)   ซึ่งจุดเดนจุดดอย

น้ีตองไดมาจากการวิเคราะหเครื่องมือ ไมใชสรุปจากความเห็นของผูวิจัยคนเดียว  โดยจุดเดนจะนํามาจากขอคําถามท่ีได

คะแนนสูง รวมกับ “สิ่งท่ีควรชมเชย” ในคําถามปลายเปด   สวนจุดดอยจะนํามาจากขอคําถามท่ีไดคะแนนตํ่า รวมกับ 

“สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข” ในคําถามปลายเปด 
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ตัวอยางการสรุปผลโครงการอภิปรายผลและขอเสนอแนะ   ตัวอยางที่ 1 

สรุปผลโครงการ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลโครงการพัฒนาอาชีพ "การพิมพซิลลสกรีน" 
   จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูเขาอบรมวิชาการพิมพซิลลสกรีน  ขอมูลตามแบบ
ประเมินการอบรม   และ   ปรากฏผลสรุปดังน้ี 

  1. ผูเขาอบรม 60 คน   เปนชายและหญิงใกลเคียงกัน (ชาย 52 %   หญิง 48 %)   อายุ

เฉลี่ย  20  ป     วุฒิการศึกษาโดยเฉลี่ยอยูในระดับ  ม.2 

   2. ผูเขาอบรม 60 คน   ผาน (สําเร็จ) การอบรม เปนสวนใหญ (50 คน    83 %) 

   3. จากขอมูลเก่ียวกับยาเสพติดของผูเขาอบรมฯ   ปรากฏวาผูเขาอบรมทุกคนเคยใช

ยาเสพติด  แตปจจุบันเลิกใชหมดแลว  ยาเสพติดท่ีทุกคนเคยใชคือ ยาบา   โดยใหเหตุผลของการท่ีเคย

ใชยาเสพติด วา 

      อันดับท่ี 1  ตามเพ่ือน (เพื่อนชวน) 

      อันดับท่ี 2  อยากลอง 

      อันดับท่ี 3  เหงา 

  2. ผูเขาอบรมฯสวนใหญ (64 - 91 %)  เห็นวาการอบรมฯมีความเหมาะสม  

ทุกรายการ   โดยรายการท่ีมีจํานวนผูเห็นวามีความเหมาะสม นอยกวารายการอื่น ๆ (64 %) คือ  

"ระยะเวลาการอบรม"   สวนรายการท่ีมีจํานวนผูเห็นวาเหมาะสม มากกวารายการอื่น ๆ (91 %) คือ 

"ข้ันตอนการอบรมและการถายทอดความรูของวิทยากร" 

  3. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ท่ัวไป ในการอบรมฯ 

     อันดับท่ี 1   อยากใหจัดแบบน้ีอีก 

     อันดับท่ี 2   อยากใหมีการอบรมอาชีพอื่น ๆ 

     อันดับท่ี 3   - อยากใหเพ่ิมเวลาอบรมมากกวาน้ี 

               - อยากใหมีผูมาเขาอบรมมากกวาน้ี 

  4. หลังการอบรมฯ จะนําความรูไปใชอยางไร 

      อันดับท่ี 1   นําไปประกอบอาชีพ (สรางรายไดเสริม) 

      อันดับท่ี 2   นําไปถายทอด-เผยแพร ใหเพ่ือน-คนในครอบครัว 

       อันดับท่ี 3   นําไปสกรีนเสื้อท่ีบาน (ใชในชีวิตประจําวัน) 
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อภิปรายผล 

   1.  ผลการอบรมฯจากการวัดผลของวิทยากร ปรากฏวาผูเขารับการอบรมวิชา 

การพิมพซิลลสกรีน ผาน (สําเร็จ) การอบรมเปนสวนใหญ (83 %)   โดยผูเขารับการอบรมฯ 

สวนใหญ (รอยละ 91) เห็นวา "ข้ันตอนการอบรมและการถายทอดความรูของวิทยากร" มีความ

เหมาะสม   รวมท้ังสวนใหญ(รอยละ 80) ก็เห็นวา "สื่อ-อุปกรณ ท่ีใชในการอบรม" มีความ 

เหมาะสมดวย   สิ่งตาง ๆ เหลาน้ี (การต้ังใจถายทอดความรูของวิทยากรอยางใกลชิดกับผูเขารับการ

อบรมฯ  และวัสดุอุปกรณ/เคร่ืองมือสําหรับฝกท่ีมีความพรอมและมีปริมาณเพียงพอ) เปน 

องคประกอบท่ีสงผลใหผูเขารับการอบรม ผาน (สําเร็จ) การอบรม เกือบทุกคน 

   2.  จากการท่ีผูเขาอบรมฯ จํานวนรอยละ 15 มีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะท่ัวไปใน 

การอบรม อนัดับท่ี 2 คือ "อยากใหมีการอบรมอาชีพอื่น ๆ"    อาจเปนเพราะผูเขาอบรมของอําเภอเสนา 

ซึ่งสวนใหญอยูในตําบลบานหลวง   คงไมสามารถประกอบอาชีพเดียวกันคืออาชีพพิมพ 

ซิลลสกรีน ไดท้ังหมด 60 คน   และบางคนอาจไมตองการ/ไมสนใจอาชีพน้ี แตตองเขาอบรมตามเสียง

สวนใหญ   จึงมีความประสงคใหจัดอบรมอาชีพอื่น ๆ อีก 

    3.  จากการท่ีผูเขาอบรมฯตอบแบบประเมินการอบรม (ตอบหลังจากผานการ 

อบรมไปแลว) ในหัวขอ "หลังการอบรม จะนําความรูไปใชอยางไร"  วา  "นําไปประกอบอาชีพ 

(สรางรายไดเสริม)"  เปนอันดับที่ 1 (64 %)    จึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการพัฒนา

อาชีพแกผูผานการบําบัดยาเสพติดครั้งนี้  ซึ่งมีวตถุประสงค 2 ขอ คือ 1. เพ่ือเปดสอนวิชาชีพระยะ

สั้นแกผูผานการบําบัด ตามความสนใจและความตองการ  และ 2. เพ่ือใหผูผานการบําบัดมองเห็นชองทาง

ในการประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดในครอบครัว    การท่ีผูเขาอบรมฯผาน(สําเร็จ)การอบรมเกือบทุกคน และ

สวนใหญจะนําความรูไปประกอบอาชีพ (สรางรายไดเสริม)    จึงสรุปไดวาการจัดอบรมคร้ังน้ี บรรลุ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

 

ขอเสนอแนะ 

   1. จากการท่ีผูเขาอบรมฯสวนใหญ (64 %) ตอบแบบประเมินวา หลังการอบรมจะนํา

ความรูไปประกอบอาชีพ (สรางรายไดเสริม)    จึงควรสงเสริมสนับสนุนใหผูผานการอบรมสามารถ

ประกอบอาชีพพิมพซิลลสกรีนไดสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  โดยเขาไปติดตามสอบถามปญหาความ

ตองการของผูผานการอบรมฯดังกลาว และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุน 

ชวยเหลือตามอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน 
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  2. จากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะท่ัวไปในการอบรม ของผูเขาอบรมฯ  อันดับท่ี 1 คือ 

"อยากใหจัดแบบน้ีอีก" (58 %)   และอันดับท่ี 2 คือ "อยากใหมีการอบรมอาชีพอื่น ๆ" (15 %)   จึงควร

จัดโครงการพัฒนาอาชีพแกผูผานการบําบัดยาเสพติดในลักษณะน้ีอีก  โดยสํารวจความ 

สนใจ/ความตองการท่ีแทจริงของผูผานการบําบัดยาเสพติด วาสนใจ/ตองการจะอบรมอาชีพใด  และ

จัดอบรมใหตามความตองการตอไป  
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ตัวอยางการสรุปผลโครงการอภิปรายผลและขอเสนอแนะ   ตัวอยางที่ 2 

สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการระเมิน 

   1.  การศึกษาดูงานคร้ังน้ีมีประโยชนมาก เปนท่ีพึงพอใจของผูรวมศึกษาดูงาน โดย 

        1.1  ผูรวมศึกษาดูงานสวนใหญ (รอยละ 81)  เห็นวา 

    -  ยานพาหนะดีมาก 

    -  กิจกรรมและสถานท่ีศึกษาดูงานดี  ไดความรูและประสบการณ 

    -  ผูประสานงานโครงการต้ังใจทํางานดี 

     -  ทายอิ่มนอนหลับสบาย 

     -  ทุกคนพอใจ อบอุน มีความสุข และใหความรวมมือทํากิจกรรมดี 

     -  ภาพรวมดี 

     -  ตองการใหจัดปละคร้ัง 

        1.2  เก่ียวกับขอบกพรอง  ผูรวมศึกษาดูงาน รอยละ 19  เห็นวา 

     -  บางแหงท่ีศึกษาดูงาน ใชเวลานอยไป 

     -  บางคนไมตรงตอเวลา 

     -  ไมครองเพลงไมท่ัวถึง 

   2.  ผลท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานกิจกรรมตาง ๆ 

       2.1  เห็นตัวอยางกิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จ หลายกิจกรรม 

       2.2  ไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

        2.3  เห็นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตคน ท่ีเปลี่ยนไป 

        2.4  เห็นปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  คอื 

     -  ความรวมมือความสามัคคีของ วัด-บาน-องคกรทองถ่ิน-ผูนําชุมชน 

     -  การวางแผนบนขอมูลท่ีชัดเจน 

     -  กระบวนการรวมกลุมบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ 

        2.5  เห็นขอดีขอเสียของการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ วิถี-ชีวิต  

สามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรมโครงงาน  กรต.  กพช.  เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ของ 

นักศึกษา 
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  3.  ภาพรวมการศึกษาดูงาน 

       3.1  ยานพาหนะ-พนักงานขับรถ-เด็กรถ,  และการศึกษาดูงาน จ.นครพนม-

มุกดาหาร-อุบลราชธานี  มีความเหมาะสมมาก 

        3.2  ระยะเวลาศึกษาดูงาน,  การศึกษาดูงานในจังหวัดกาฬสินธุ-บุรีรัมย-

นครราชสีมา และเร่ืองอื่น ๆ (การอํานวยการ-การบริการ-ของท่ีระลึก-คาใชจายสวนรวม)   มีความ

เหมาะสมคอนขางมาก 

        3.3  ท่ีพัก และการนันทนาการ  มีความเหมาะสมปานกลาง 

 

อภิปรายผล 

   1.  ผูรวมศึกษาดูงานสวนใหญ (รอยละ 81)  ประทับใจในการศึกษาดูงานคร้ังน้ี ทาน

อิ่มนอนหลับ   เพราะ 

       1.1  ผูประสานงานโครงการต้ังใจทํางานดี 

        1.2  ยานพาหนะดี 

        1.3  การใชโรงแรมเปนท่ีพักคางคืน ทําใหหลับสบาย  มีอาหารเชา ชวยประหยัด

คาใชจาย  และผูรวมเดินทางสามารถเบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงสําหรับเปนคาอาหารมื้อตาง ๆ ได   รวมท้ัง

การเร่ิมเดินทางในเชาของวันท่ี 2 – 4 ไมตองรีบต่ืนเชาจนเกินไป  ทําให “ทานอิ่มนอนหลับสบาย” 

   2.  กิจกรรมและสถานท่ีดูงานดี ไดความรูและประสบการณ เพราะมีท้ังกิจกรรมดาน

วิชาการ ทักษะชีวิตสิ่งแวดลอม และความบันเทิง   โดยเฉพาะกิจกรรมและสถานท่ีดูงานดานวิชาการ มี

หลายแหง ท่ี ใหความรูและประสบการณมาก   รวมท้ัง บุคลากรหรือคณะท่ี รับการศึกษา - 

ดูงานคร้ังน้ี เตรียมความพรอมและมีความสามารถในการตอนรับคณะผูศึกษาดูงาน  เชน 

       -  กิจกรรม กพอ. กลุมจักสาน (OTOP) บานนามูลอิ้น  ต.นาทราย  อ.เมืองนครพนม  

(บรรยายสรุปโดยปาหล่ํา) 

       -  กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนบานหนองสะโน  อ.ธาตุพนม  (บรรยายสรุปโดยปลัดนันท

กานต  ปลัด อบต.ดอนนางหงส) 

        -  กิจกรรม ศรช.พลาญขอย  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  (นําชมโดยนาง 

ธัญลักษณ  ไชยโกฏิ ครูอาสาฯ อ.สิรินธร    บรรยายสรุปโดยนายบัญชา  ตั้งวงษไชย บุคคลดีเดนสาขา

การศึกษานอกระบบโรงเรียน ป 2546 ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ) 

       -  ฯลฯ 
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  3.  การศึกษาดูงานคร้ังน้ี ทุกคนพอใจ อบอุนมีความสุข และใหความรวมมือทํา 

กิจกรรมดี  ทําใหเกิดประโยชนในการสรางความสามัคคี การทํางานเปนทีมระหวางบุคลากรของตาง

หนวยงาน (ศนจ. และ ศบอ. ตาง ๆ)  อันจะสงผลใหกิจกรรม กศน.โดยรวมของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พัฒนาไปดวยกันได 

   4.  ในเรื่องของการใชเวลาศึกษาดูงานในบางแหงนอยไป เชน กิจกรรมวิสาหกิจ- 

ชุมชนบานหนองสะโน ไมมีเวลาดูในบางกิจกรรม (โครงการปุยชีวภาพข้ีไกอัดเม็ด และอื่น ๆ)    

ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ ใชเวลาศึกษาดูงาน 4 วัน  แตศึกษาดูงานในพื้นท่ีถึง 7 จังหวัด  ทําใหตองใชเวลาอยู

ในยานพาหนะเพ่ือเดินทางระหวางจังหวัดตาง ๆ เปนเวลานาน  จึงเหลือเวลาศึกษาดูงานในบางแหง

นอย 

   5.  สําหรับเร่ืองการไมตรงตอเวลา อาจแกไขไดบางสวน เชน กําหนดเวลาในแตละจุด

ใหมากพอ ไมเรงรัดเกินไป และเนนยํ้ากําหนดเวลาใหชัดเจน   อยางไรก็ตามเร่ืองการไมตรงตอเวลาน้ี 

เปนปกติวิสัยของคนไทยจํานวนหน่ึง ไมใชเร่ืองท่ีจะแกไขไดงาย 

 

ขอเสนอแนะ 

   1.  ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานเชนน้ี ปละ  1  คร้ัง  เพื่อพัฒนาความรูและ 

ประสบการณใหแกบุคลากร  รวมท้ังเสริมสรางความรักความสามัคคีระหวางหนวยงาน ศนจ. ศบอ. 

ตาง ๆ  เพ่ือการทํางานเปนทีมท้ังจังหวัด   โดยจัดในลักษณะเดิม คือ 

       1.1  ใชยานพาหนะท่ีดี 

        1.2  ใชโรงแรมระดับกลางเปนสถานท่ีพัก  เพ่ือใหพักผอนสบาย  มีอาหารเชา (ชวย

ประหยัดคาอาหารแตละคน  และการทานอาหารเชาของโรงแรมจะประหยัดเวลาไดมากกวาออกไป

ทานท่ีอื่น) 

        1.3  ใหบุคลากรทุกประเภท ท้ัง ศนจ. ศบอ. มีสิทธิรวมไปศึกษาดูงานดวย 

   2.  การศึกษาดูงาน 4 วัน  ใน 7 จังหวัด  ทําใหตองใชเวลาอยูในยานพาหนะ

ระหวางการเดินทางมาก  เหลือเวลาศึกษาดูงานในบางแหงนอยไป  จึงควรเพิ่มวันศึกษาดูงาน 

หรือลดจํานวนจังหวัดท่ีศึกษาดูงานในคร้ังตอไป 

   3.  การศึกษาดูงานคร้ังตอไป ควรดูกิจกรรม กศน. ท่ีดีเดนระดับภาค  ในภาคเหนือหรือ

ภาคใต 
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ตัวอยางการสรุปผลโครงการอภิปรายผลและขอเสนอแนะ   ตัวอยางที่ 3 

( ตัวอยางการประเมินโดยวิธสัีงเกต และ แทรกรูปภาพในเนื้อหา ) 

สรุปผลการประเมินโครงการ 2

โดยการสงัเกตพฤติกรรมและการสอบถาม 3

 
15   ดานสถานที่อบรม 

จัดอบรมในคายบางระจันสรางสรรคเยาวชน เลขท่ี 49 หมู 8 ตําบลบางระจัน อําเภอคาย

บางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  ลักษณะเปนรีสอรทท่ีมีตนไมยืนตนและไมประดับหนาแนน ลักษณะ

อาคารและการตกแตงใชศิลปะทางภาคเหนือ  อาคารหองประชุมและอาคารสําหรับทานอาหาร

มีลักษณะโปรงโลง ไมตองติดเคร่ืองปรับอากาศเพราะไมมีฝาผนัง  

   
อากาศเย็นสบายเพราะลักษณะแบบรีสอรทและอยูในชวงฤดูหนาว  มีแม นํ้านอย 

ไหลผาน   สถานท่ีอบรมซึ่งลักษณะเปนรีสอรทน้ีมีท้ังขอดีขอเสีย ดังน้ี 

ขอดี  บรรยากาศดีมาก  อากาศเย็นสบาย รมร่ืน เงียบสงบ มีแพในแมนํ้านอยสําหรับ

แบงกลุมยอยไดอยางดี 
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ขอเสีย  ลักษณะไมเหมาะกับการอบรมทางวิชาการ  เชน ไมมีโตะสําหรับใหผูท่ีน่ังอบรมใช

วางเอกสารในการจดบันทึก จึงยากลําบากในการบันทึกการอบรม 

  
และไมมีท่ีสําหรับวิทยากรขีดเขียนประกอบการบรรยาย  ตองใชวิธีตะแคงโตะยาว 2 ตัว

ข้ึนมาเปนกระดานและใชกระดาษปรูฟติด   อีกท้ังลักษณะหองอบรมโลง แสงเขามากควบคุม-

ไมได ทําใหมองเห็นภาพบนจอไมคอยชัด 

 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมีจํานวนผูเขาอบรมเพียง 40 คน  และการอบรมมีลักษณะ 

เปนกันเอง  ขอเสียเหลาน้ีจึงไมเปนปญหามาก 
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16   ดานเนื้อหาสาระ ระยะเวลา และบรรยากาศการอบรม 

เน้ือหาสาระการอบรมมี 2 เร่ือง คือ เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กับเร่ืองการ 

สรางหนวยงานราชการใสสะอาด  ซึ่งเปนเร่ืองใกลตัวของผูเขาอบรม เพราะเปนเร่ืองท่ีบุคลากร

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตองปฏิบัติ  อีกท้ังเปนนโยบายท่ีรัฐบาลและกระทรวง

เนนใหดําเนินการ  จึงเปนเร่ืองท่ีมีประโยชน บุคลากรสวนใหญใหความสนใจ  ประกอบกับ

จํานวนผูเขาอบรมมีนอย (40 คน) วิทยากรและผูเขาอบรมจึงใหความสนใจกันไดท่ัวถึง  

ระยะเวลา 4 วัน กับการอบรม 2 เ ร่ือง  ทําใหเน้ือหาไมแนน ไมตองมีภาคกลางคืน 

บรรยากาศการอบรมจึงไมเครียด มีเวลาสําหรับกิจกรรมเสริมท่ีวิทยากรนํามาถายทอด คือการ

ฝกบริหารกายและจิต “จิตน่ิงกายไหว (บูรณาการหลาย ๆ ศาสตร)”   ผูเขาอบรมย้ิมแยมแจมใส 

มีสวนรวมในการเสนอแนวคิดวิธีการตาง ๆ 
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17ดานวิทยากร 

วิทยากรทั้ง 2 ทาน เปนผูปฏิบัติงานตรงตามเนื้อหาที่ถายทอด มีความเปนกันเองมาก เพราะ 

อยูในวงการ กศน. ดวยกัน   นายบุญสม  นาวานุเคราะห ผูเปนวิทยากรเร่ืองการสรางหนวยงานราชการ

ใสสะอาด เปนผูที่กําหนดกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติการราชการใสสะอาดของ กศน. เอง จึงมี

ความชัดเจนในเนื้อหาสาระ   สวนนางพูนทรัพย  ชาติวงศ ผูเปนวิทยากรเรื่องการทําแผนปฏิบัติงาน  

ก็เปนหัวหนาฝายแผนงานของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดูแลการ 

จัดสรร การเบิกจายงบประมาณ ของหนวยงานที่เขาอบรมทุกอําเภอ มีประสบการณมายาวนาน รูจักกับ 

ผูเขาอบรมทุกคนดี   ทั้งสองทานจึงเปนวิทยากรไดดีมาก 

   
 

18ดานที่พักและอาหาร 

อาคารหองพักมี ลักษณะผสมระหวางโรงแรมกับรีสอรท  ใช ศิลปะภาคเหนือ  ในหองมี

เคร่ืองปรับอากาศ โทรทัศน เคร่ืองทําน้ําอุน เส้ือคลุม    ต้ังอยูริมแมน้ํานอย สวยงามอยูสบาย หนาหองพกั 

ใชเปนที่ทํางานของกลุมยอยไดดวย  มีรถจักรยานใหถีบเที่ยวออกกําลัง   แตต้ังอยูในคายบางระจัน 

ถิ่นวีระชนคนกลาบรรพบุรุษของไทยที่เสียสละชีวิตในบริเวณนี้ ทําใหผูเขาอบรมบางคนพักอยูดวยความ

ไมคอยสบายใจ  

อาหารกลางวันและอาหารวาง รสอรอย และแตละมื้อมีหลายชนิด อาหารเชาก็มีหลายชนิด มี

ปริมาณมาก 
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19สรุป 

จากการที่เนื้อหาสาระการอบรม เปนเร่ืองที่นาสนใจและใกลตัวของผูเขาอบรม โดยเปนเร่ืองที่

บุคลากรศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตองปฏิบัติ  ผูเขาอบรมจึงใหความสนใจ มีความ 

ต้ังใจมาก กระตือรือรนที่จะตักตวงความรู  ประกอบกับจํานวนผูเขาอบรมมีนอย (40 คน) วิทยากรและ 

ผูเขาอบรมจึงใหความสนใจกันไดทั่วถึง  ทําใหผู เขาอบรมมีความรูความเขาใจในเร่ืองการเขียน 

โครงการ การทําแผนปฏิบัติการ และตระหนักในเร่ืองราชการใสสะอาด ดีข้ึนมาก  เปนไปตาม 

วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 
 

 
ตอนเชา ในหองอาหารอากาศเย็น แมวเลยนอนเบียดกนั 
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ตัวอยาง ผูจัดทําหรือคณะผูจัดทํา 

 

 

 

คณะผูจัดทํา  
 
 
 

นายพานิช   ศรีงาม  ผูอํานวยการศูนยฯ  ท่ีปรึกษา 

นายเอกชัย   ยุติศรี    เรียบเรียง/สรปุผล บทท่ี 4-5 
นางวันดี   วรรณธนะ    เรียบเรียง บทท่ี 1-3 
นางขนิษฐา   ลีลาชัยเจริญภัณฑ   วิเคราะหขอมลู 
นางสกาวรัตน   คําแดง    ภาพถาย 
นางเครือวัลย   วัฒนพลอย   รวบรวมขอมูล 
นายชยพัทธ   ผองไสววงศ   รวบรวมขอมูล 
น.ส.วรรณรัตน   เย็นประเสริฐ   รวบรวมขอมูล 
นายไพโรจน   ขาวสําล ี   เขาปกเย็บเลม 
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