


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1) (1) 

 

สารบัญ 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาวิตรี พิพิธกุล  

1 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ วิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ หัวข้อ อาร์เรย์ ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์เชิงปัญญา 
อมรชัย ใจซ่ือกุล  สิริกร กรมโพธิ์  และมยุรฉัตร ศรีมันตะ 
 

10 

แนวทางการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุ่มโรงเรียนลานกระบือสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
พัชร ีหอมรื่น  และยุภาดี ปณะราช 
 

19 

การพัฒนาทักษะการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ถิรวิท ไพรมหานิยม 
 

32 

การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุธรรม 
สามารถ บุญรัตน ์
 

42 

แรงบันดาลใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
อนุชา พวงผกา และชฎาพร โชติรดาภาณ ์
 

52 

การศึกษาปัญหาการท าวิจัยและแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จารุนันท์ ขวัญแน่น 

60 

  
ปัญหาการทวงถามหน้ีตาม พรบ.ทวงถามหน้ี พ.ศ.2558 ศึกษากรณีการคุ้มครองลูกหน้ีนิติบุคคล 
อุทิศ จิตร์ทะวงค ์
 

69 

การศึกษากับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย 
วรุตม์ อินทฤทธิ ์

80 

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ล าปางยุคจารีตถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
วิเชิด ทวีกุล 
 

91 

การรวบรวมและจัดจ าแนกประเภทเครื่องปั้นดินเผาเมืองพิษณุโลก : กรณีศึกษาจากเครื่องปั้นดินเผาที่พบใน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 
ณริศรา พฤกษะวัน  และอรอุษา สุวรรณประเทศ 
 

103 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านข้าวเหนียวหมูเค็มแม่สมคิด อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
มลทิรา วิรัชชัย  และฑัตษภร ศรีสุข 

111 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1) (2) 

 

ตลาดน้ าดอนหวายกับแนวทางการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(7 Green) 
อัญภัคร ์ประพันธ์เนติวุฒิ 
 

121 

ผมก็แค่จับพี่ท าเมียครับ!”: จินตนาการเรื่องการท้าทายอ านาจกับการ (ไม่) ท้าทายอ านาจภายใต้จินตนาการ
ในนิยายวายเรื่อง “SOTUS: พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหน่ึง” 
ธงชัย แซ่เจ่ีย 
 

131 

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ขวัญชัย ขัวนา  และธารทิพย์ ขัวนา 
 

140 

การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิษณุ บัวเทศ 

156 

 
การวิเคราะห์ความเชื่อเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร 
สุประวีณ ์แสงอรุณเฉลิมสุข 
 

162 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มโอทอป (OTOP) และการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม 
นงลักษณ์ จ๋ิวจู  ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์  ประพัสสร บัวเผ่ือน  ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร  วีรวรรณ แจ้งโม้  
และชูเกียรติ เนื้อไม้ 
 

173 

การวางแผนทางการเงินเพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต าบลโกสัมพี  
อ าเภอโกสัมพีนคร   จังหวัดก าแพงเพชร 
ศิริพร โสมค าภา  อนันธิตรา ดอนบันเทา  และอนุธิดา เพชรพิมูล 
 

182 

การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมจากเส้นโพลิโพรพิลีน 
อ าไพ แสงจันทร์ไทย  และอรวรรณ พรหมเมือง 
 

189 

เศรษฐศาสตร์การเมือง: การพัฒนานโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ 
รัษฎากร วินิจกุล 
 

197 

ถูกใจเรา แต่ไม่ถูกใจเขา? : มโนทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์   
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์
 

206 

เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่ายสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์  
กรณีศึกษาร้านจัดจ าหน่ายวัสดุเหล็กจังหวัดก าแพงเพชร 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์  ณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร  อ าไพ แสงจันทร์ไทย  นันทิยา แหวเมือง  และพัชรา ชาวสวน 
 

210 

แนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของต าบลไตรตรึงษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
วชิรวิทย์ กรรณิกา  และรัชนีวรรณ บุญอนนท ์
 
 

216 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1) (3) 

 

การศึกษาและพัฒนากระเป๋าจากกลุ่มผ้าปักชาวเขา  ต าบลคลองลานพัฒนา  อ าเภอคลองลานจังหวัด
ก าแพงเพชร 
ธนกิจ โคกทอง  วนดิา รุ่งสกุล  และอภิวฒัน์ จูมาศ 
 

226 

การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า 

237 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
ศิริพร โสมค าภา  อนันธิตรา ดอนบันเทา  อนุธดิา เพชรพิมูล  คุณัญญา เบญจวรรณ   
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว  และวรรณพรรณ รักษ์ชน 
 

252 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ศิริพร โสมค าภา   อนันธติรา ดอนบันเทา   และอนุธิดา เพชรพิมูล 
 

262 

ศักยภาพและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
อดิเรก ฟ่ันเขียว 
 

273 

ทัศนคติและความต้องการต่อการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
พรรษพร เครือวงษ์ 
 

286 

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
คนึงนิจ สรรคพงษ ์
 

291 

กระบวนการแสวงหาแนวทางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเศษกระจกเหลือทิ้ง 
พบพร เอ่ียมใส  รินรดา ศิริ  และณัฐพล อุตะมะโชค 
 

302 

สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
เกศสุดา โภคานติย์  และกีฬา หนูยศ 
 

311 

การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
อ าพล ช้างพินิจ 

319 

การศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
พัทธกานต์ อู่ทองมาก  และอดุลย์ วงัศรีคูณ 
 

328 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
กานดา เข็มศร  และภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
 

337 

การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 
สาคร มหาหิงค ์

351 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1) (4) 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
อุทัย เพ็ชรหิน  พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข  และวรวทิย์ สิทธิโสภณ 

360 

  
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของนักศึกษามหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ก่ิงกาญจน์ ส าเริง  น้ าฝน ฉ่ าไกร  สุสิตรา สิงโสม  และวิรัชยา อินทะกันฑ์ 
 

375 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ 
จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง วรัชยา อินทะกันฑ์  วิทวัฒน์ ยินดี  และอ าภาภรณ์ คงม ี
 

384 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
พัชรพร เจริญประชา  สุดารัตน์ ศรีมูล   เหมหงส์ อ่อนชื่อจิตร  และนิรัตน์ฌา เรืองสินทร 
 

393 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านความประณีตเรียบร้อยในการผลิตหัตถกรรม
ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึกกลุ่มไม้ ด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
จิตราภรณ ์ธาราพิทักษ์วงศ ์ บังอร ฉัตรรุ่งเรือง  เสมอแข สมหอม  และณัฐิยา ตนัตรานนท ์

403 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย 
ภูษิต ก้อนสุรินทร์  เจนศิร ิจันทร์ศิริ  และสิริกร สันติโรจนกุล 
 

416 

การพัฒนาและออกแบบชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วย Labview  
กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  จังหวัดนครพนม 
นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์  ชโรฌา กนกประจักษ์  และธราธิป ภู่ระหงษ์ 
 

427 

ความพึงพอใจเครื่องไล่ความชื้นข้าวเปลือกในครัวเรือนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
กรณีศึกษาต าบลนามะเขือ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
สุชีวา สิทธิจินดา  คงฤทธิ์ รีวงษ ์ และธราธิป ภู่ระหงษ์ 
 

436 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
ดิเรก รังรองรจิตภูมิ  และดวงพร รังรองรจิตภูมิ 
 

444 

กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้อพริโอริอัลกอริทึม 
บุษราภรณ์ มหัทธนชัย  ครรชิต มาลัยวงศ์  ณัฐิยา ตันตรานนท์  และเสมอแข สมหอม 

456 

การพัฒนาระบบสารสนเทศค้นหาเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แสดงผลในรูปแบบสามมิติ 
หฤทัย ธรรมตา  กีรศักดิ์ พะยะ และยตุิธรรม ปรมะ 
 

470 

การศึกษาการท างานและประสิทธิภาพของเว็บสปีสเอพีไอ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ควบคุมด้วยเสียง
ภาษาไทย 
ภูมินทร์ ตันอุตม์  และกรกช ขันธบุญ 
 

483 

การออกแบบสายอากาศช่องเปิดภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อน าคลื่นระนาบร่วมส าหรับ
ประยุกต์ใช้งานในย่านโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย 
เทพ เก้ือทวีกุล 

493 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1) (5) 

 

การผลิตแอนติเจนจากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม  
จาตุรนต์ ป้องน้ าไผ่  และชนกันต์ จิตมนัส 
 

504 

ความหลากชนิดของราน้ าภายในอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
จารุวัลย์ รักษ์มณี  กิตติ ตันเมืองปัก  วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์  ชลธิชา จินาพร  และปิยะพงษ์ ชุมศร ี
 

511 

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้ล้านกล้ามหามงคลฯ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
วัชรพงศ์ เข็มทอง  และพงษ์เทพ รักผกาวงศ ์
 

522 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
วิษณุ บัวเทศ  มานิต ก๋าแก้ว  และรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 
 

529 

การผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน 
พัชรี ทับทิมศรี  รัศมีจันทร ์เกงขุนทด  และแดนชัย เครื่องเงิน 
 

535 

การผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
รัศมีจันทร์ เกงขุนทด  พัชรี ทับทิมศรี  และแดนชัย เครื่องเงิน 

547 

 
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย 
จรัล เข็มพล  สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม  และภรณี ต่างววิัฒน ์
 

559 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 
รุ่งรัตน์ มาประสิทธิ ์ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม  และพรชุลีย์ นิลวิเศษ 
 

568 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
สุวรรณรัตน์ สุบรรณ  แก้ววิไล สุจจชารี  สุภาพ วนารัตน์มงคล  และวสุนธรา รตโนภาส 
 

577 

ผลของไทรตอนเอ๊กซ์ร้อย พอลิไวนิลแอลกอฮอล์และ คาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสที่มีผลต่อเสถียรภาพการ
กระจายตัวของสารแขวนลอยน้ าเคลือบเซรามิก 
สตาภิรมย์ ค้าวัตถุ  และปรีชา ปัญญา 
 

585 

การศึกษา HPLC fingerprint ของสารสกัดเมล็ดพริกไทยด า โดยใช้เทคนิค PCA  
และ cluster analysis 
เบญจรัตน์ กระแสฉัตร  ประสาน ตั้งยืนยงวฒันา  และเกรียง กิจบ ารุงรัตน ์
 

592 

การผลิตชาต้านอนุมูลอิสระจากรางจืดและใบย่านาง 
จารุวรรณ ภูฆัง  และขวัญดาว แจ่มแจ้ง 
 

599 

การศึกษาประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและเหง้ามันส าปะหลัง 
ชิษณุชา แซ่ม้า  และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ ์
 

608 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน 
พรนรินทร ์สายกลิ่น  และภาสิณี บุตรพลอย 

614 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1) (6) 

 

แบบจ าลองเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติบนสายพานล าเรียง 
ณัฐดนัย เรือนค า 
 

625 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารรอบตัวเรา 
นิศารัตน์ ก ามะหยี ่
 

636 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อระบบขนส่งสาธารณะ ภายในจังหวัดนครพนม 
พรฑิตา ถามะพันธ์  ภาณุพงษ์ ประจงค้า  และธนิสรา บุตรสิงขรณ์ 
 

645 

การวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ของพื้นที่น้ าท่วมและน้ าท่วมซ้ า ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก  
จังหวัดก าแพงเพชร 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
 

653 

ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพ  
ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง 
ธนวิทย์ ฟองสมทุร์ 
 

668 

การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ทวีศักดิ์ ทันจันทร ์
 

674 

การศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการทิ้งขยะ: กรณีศึกษาชุมชนเกาะแขก อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
ชุติมา แย้มพิกุล  และวิไลลักษณ์ สวนมะลิ 
 

680 

  
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 360 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

Excellent Sub-District School Project Evaluation of Schools under  
Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 

 
อุทัย เพ็ชรหิน1  พิสมัย รบชนะชยั พูลสุข2  และวรวิทย์  สิทธิโสภณ3 

Uthai  Phethin1 Phitsamai Ropchanachai phoosuk2  and Worawit Sitthisophon3 
 

1นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ใน 3 ด้าน คือ 1.1) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการด าเนินโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  2  1.2) เพื่อประเมิน
กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2  1.3) เพื่อประเมินผลผลิตของการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ของสถานศึกษาที่ด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 226 คน ผู้ให้ข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 
 การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการ (Process) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน รองลงมา คือ ด้านผลผลิต (Output) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัย (Input) แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้ 1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปิดประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 2. เปิดเวที
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องให้มีโอกาสในการเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนานักเรียน และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
สร้างความตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญ 3. ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ชุมชน 
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาการศึกษา จัดท าเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ในเรื่องการ
ระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  4. สรรหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยีเข้ามาดูแล บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมให้สื่อและบริการทางอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งาน 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด น า
ผลงานออกสู่ตลอด จัดแสดงผลงานในงานต่างๆ เปิดร้านค้าชุมชน 6. อบรมให้ความรู้ กับบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ้สามารถอัพเกรด และบ ารุงรักษา สื่อเทคโนโลยีให้พร้อมใช้งาน 
7. ก ากับนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 8. จัดจ้างวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนประจ าที่สถานศึกษา สร้างสังคมการ
สื่อสารให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนในทุกๆที่ อย่างสม่ าเสมอ 
ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ/ โรงเรียนดีศรตี าบล/ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to evaluate the excellent Sub-district school 
Project of schools under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 in the input, 
the process, and the output, and 2) to find the ways for the development of the excellent Sub-
district school Project of schools under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 
2.  The sample of the research was 226 educational administrators and teachers at schools 
performing the excellent Sub-district school Project under Kamphaeng Phet Primary Educational 
Service Area Office 2. The key informants were 17 experts for finding for the development of the 
excellent Sub-district school Project. The instruments of the research were the questionnaire and 
the structured interview. The statistics of data analysis used the Percentage, Mean, Standard 
Deviation. The data analysis used the Content Analysis. 
 Results of the Research were found that overall, the excellent Sub-district school 
Project evaluation of schools under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 
was at the high level. When considering each aspect, it was found that the process was at the 
highest level. Then, it was the output. However, the input was at the lowest level. The ways for 
the development of the excellent Sub-district school Project of schools under Kamphaeng Phet 
Primary Educational Service Area Office 2 were that: 1. it should have the meeting for the Basic 
Education Commission, make the public hearing, listen to the others’ opinion, and request the 
approval from the Basic Education Commission. 2. It should open the stage for the interview to 
give the opportunities in suggesting the goal of the student development, listen to the opinion of 
the related people, and make the realization to the related people in the significance. 3. It 
should have the public relations, stimulate, make the motivation to the community, the related 
organizations in the significance of the educational development, and make the network of 
parents and alumnus in the funding for the school development. 4. It should recruit the 
personnel in the technology to keep, and repair the media and internet service. 5. It should 
develop the products for the demand of the market, launch to the market, show the products, 
and open the market of the community. 6. It should train the personnel in the knowledge for the 
learning process development, be able to upgrade and keep the media and technology. 7. It 
should control, communicate and follow the learning and teaching activities of the teachers by 
focusing on the Child Center.  8. It should hire the lecturers to give the knowledge for the 
students at the schools, make the communication society in the English or ASEAN languages 
constantly. 
Keywords : Project Evaluation / Excellent Sub-District School / Kamphaeng Phet Primary 
Educational Service Area Office 2 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โครงการโรงเรียนดีศรีต าบลเป็นโครงการที่ยึดหลักการพัฒนาคุณภาพโดยก าหนดพื้นที่เป็นฐาน (Area – 
based development) โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนระดับต าบลในท้องถิ่นชนบท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงพิจารณาการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในความรับผิดชอบให้
เชื่อมโยงและรองรับกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนดีศรีต าบล 7,000 โรง โดย
ได้ปรับกิจกรรมด าเนินโครงการต่างๆ มุ่งตรงไปสู่การพัฒนาโรงเรยีนเป้าหมายที่ก าหนด ให้เป็นโรงเรียนดีระดับต าบล
เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงในต าบลได้มาเรียนน าไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นชนบทได้
เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  กระจายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ
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ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 6 - 18)  และจากเป้าหมายของโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบลนี้ ยังให้ความส าคัญของการบริหารงานโรงเรียน ดังปรากฏในแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนดีศรีต าบล โดยก าหนดให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดการด าเนินงานตามบทบาทของโรงเรียน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการโดยโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) จัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียนทั้งระยะ 4 ปี และแผนประจ าปี  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้โรงเรียน
จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น  การจัดช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางการ
เรียนของนักเรียนด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  จัดบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเรียนรู้  และเป็นศูนย์ร่วมการให้บริการแก่ชุมชน  และด้านการมีส่วนร่วมโดย
โรงเรียนจะต้องสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 36 - 37) และยังเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วน  มีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม
ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553, หน้า 2) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินงานจัดการศึกษาเพื่อสนองต่อโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล  ดังเห็นได้
จากรายงานประจ าปีงบประมาณ 2554 ของทางกลุ่มนโยบาย  และแผนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 2 (2554, หน้า 29) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น  ได้กล่าวถึงในเรื่องทิศทาง
และแนวทางจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ในกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
ส่งเสริมโรงเรียนดศีรีต าบลสูโ่รงเรียนคุณภาพและมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบล  อีกทั้งยังปรากฏ
ในกลยุทธ์ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  ซึ่งได้ก าหนด
จุดเน้นในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน  โดยก าหนดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีชนบท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ โรงเรียน
ดีศรีต าบล และโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จากสภาพและปัญหาของการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 2 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต  2 โดยผล
การศึกษาครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนางานบริหารงานของโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 ต่อไป 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ใน 3 ด้าน คือ 
  1.1 เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการด าเนินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
  1.2 เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
  1.3 เพื่อประเมินผลผลิตของการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 2.  เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 
 1.  ขอบเขตเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยใช้แนวคิด การประเมินเชิงระบบ (System Approach) มีกรอบในการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555, หน้า 6) ดังนี ้
  1.1 ด้านปัจจัย (Input) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  1.2 ด้านกระบวนการ (Process) 
   1.2.1 การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี       
   1.2.2 การปลูกฝังนิสัยนักเรียนได้แก่ การปลูกฝังนิสัยนักเรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  1.3 ด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ ช่ือเสียงโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนมีวินัย มีความ
เคารพ มีความอดทน มีจิตอาสารับผิดชอบต่อสว่นรวม สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร
ภาษาอาเซียนได้ 
 2.  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของสถานศึกษาที่
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 
502 คน จาก 34 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 ดังนี ้
  2.1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 34 คน 
  2.2 ครูผู้สอน จ านวน 468 คน 
 3.  กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของสถานศึกษาที่ด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จาก 502 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 226 คน โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) 
 4.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ใช้ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มี 3 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555, หน้า 6) ดังนี ้
  4.1 ด้านปัจจัย (Input) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  4.2 ด้านกระบวนการ (Process)  
   4.2.1 การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี       
   4.2.2 ปลูกฝังนิสัยนักเรียน ได้แก่ การปลูกฝังนิสัยนักเรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  4.3 ด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ ช่ือเสียงโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนมีวินัย มีความ
เคารพ มีความอดทน มีจิตอาสารับผิดชอบต่อสว่นรวม สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร
ภาษาอาเซียนได้ 
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 ขั้นตอนที่  2 แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 1.  ขอบเขตเนื้อหา 
  การหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ใช้กรอบการหาแนวทาง 3 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555, หน้า 6) 
ดังนี ้
  1.1 ด้านปัจจัย (Input) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  1.2 ด้านกระบวนการ (Process)  
   1.2.1 การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี       
   1.2.2 การปลูกฝังนิสัยนักเรียนได้แก่ การปลูกฝังนิสัยนักเรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  1.3 ด้านผลผลติ (Output) ได้แก่ ช่ือเสียงโรงเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน นักเรียนมีวินัย มีความ
เคารพ มีความอดทน มีจิตอาสารบัผิดชอบต่อส่วนรวม สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร
ภาษาอาเซียนได ้
 2.  ขอบเขตด้านแหล่งผู้ให้ข้อมลู 
  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลจ านวน 17 คน 
ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 10 คน 
  2.2 ศึกษานิเทศก์ท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล จ านวน 2 คน 
  2.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชากาของโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล  
จ านวน 5 คน 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ใช้ในการหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มี 3 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555, หน้า 6) ดังนี ้
  3.1 ด้านปัจจัย (Input) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  3.2 ด้านกระบวนการ (Process)  
   3.2.1 การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี        
   3.2.2 การปลูกฝังนิสัยนักเรียนได้แก่ การปลูกฝังนิสัยนักเรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  3.3 ด้านผลผลติ (Output) ได้แก่ ช่ือเสียงโรงเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน นักเรียนมีวินัย มีความ
เคารพ มีความอดทน มีจิตอาสารบัผิดชอบต่อส่วนรวม สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร
ภาษาอาเซียนได ้
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนดศีรีต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 
1.  ด้านปัจจยั (Input) 
     1.1 แผนยุทธศาสตร ์
     1.2 เป้าหมายพัฒนานักเรยีน 
     1.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
     1.4 การมสี่วนร่วม 
2.  ด้านกระบวนการ (Process) จัดการเรียนรู ้
     2.1 ห้องสมุด 
     2.2 สื่อการเรียนรู ้
     2.3 สรา้งอาชีพ 
     2.4 กีฬา 
     2.5 แหล่งเรียนรู ้
     2.6 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
3.  ด้านกระบวนการ (Process) ปลูกฝังนิสยันักเรยีน 
     3.1 คุณธรรม 
4.  ด้านผลผลติ (Output) 
     4.1 ช่ือเสียงโรงเรียนด ี
     4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงู 
     4.3 อ่านออกเขียนได ้
     4.4 ใฝ่ด ี
     4.5 รับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม 
     4.6 สุขภาพด ี
     4.7 เทคโนโลยีทันโลก 

 

 

แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดศีรีต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินตามขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นการที่ประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของสถานศึกษาที่
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 
502 คน จาก 34 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 34 คน 
  1.2 ครูผู้สอน จ านวน 468 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของสถานศึกษาที่ด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จาก 502 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 226 คน โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 
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1970, p. 608) ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 แบ่งประชากรออกเปน็ช้ันภูมิ โดยใช้อ าเภอเป็นตัวแปรแบ่งช้ันภูมิ 
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิตามสดัสว่น 
  ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มกลุ่มตัวอยา่งในแต่ละชั้นภูมติามสัดส่วน โดยใช้วิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยการจับฉลาก
รายชื่อโรงเรียน เมื่อได้โรงเรียนใด จะใช้ผู้บริหาร และครูผูส้อนตามสัดส่วน โดยใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย จนครบตาม
จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหาร และครผููส้อนในโรงเรียนดีศรตี าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

อ าเภอ 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร คร ู ผู้บริหาร คร ู
คลองขลุง 10 145 5 65 
ขาณุวรลักษบุรี 10 113 5 51 
บึงสามัคคี 4 61 2 27 
ปางศิลาทอง 3 56 1 25 
คลองลาน 4 56 2 25 
ทรายทองวัฒนา 3 37 1 17 

รวม 34 468 16 210 
 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 
ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) จัดการเรียนรู้ 
ด้านกระบวนการ (Process) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน และด้านผลผลิต (Output) โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ในการศึกษาค้นคว้าการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 
  2.  ส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ผู้ประเมินท าการสง่แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยตรงและ
ส่งทางไปรษณีย์ เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และการส่งกลับทางไปรษณีย์ 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ประเมินด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  2.  น าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยการค านวณค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
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   2.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ 
   2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลในด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) จัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ (Process) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน และด้านผลผลิต (Output) ของ
โรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นการที่ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหา
ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 การหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  ผู้ใหข้้อมูล 
  ในการประเมินครั้งนี้แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเพื่อหาแนวทางโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นการที่ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการด าเนินงานโรงเรียนดีศรีต าบล 
จ านวน 17 ท่าน ประกอบด้วย  
  1.  ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 10 คน 
  2.  ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 2 คน 
  3.  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียน ที่ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นการที่ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 5 คน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยมีขอบเขตเนื้อหา 3 ด้าน ดังน้ี 
   1.1 ด้านปัจจัย (Input) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   1.2 ด้านกระบวนการ (Process)  
    1.2.1 จัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี       
  
    1.2.2 ปลูกฝังนิสัยนักเรียน ได้แก่ การปลูกฝังนิสัยนักเรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบ 
อย่างที่ด ี
   1.3 ด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ ช่ือเสียงโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีวินัย มี
ความเคารพ มีความอดทน มีจิตอาสารับผิดชอบต่อส่วนรวม สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีและ
สื่อสารภาษาอาเซียนได้ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1.  ขอหนังสือจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้ให้ข้อมูล 
ทั้ง 17 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล  
  2.  ติดต่อและนัดหมายผู้เชี่ยวชาญเพื่อสัมภาษณ์ ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เนื้อหา และท าการแจกแจงความถี่เนื้อหาท่ีมีความใกล้เคียงกัน และจัดอันดับ เพื่อจัดท าข้อมูลเป็นแนวทาง
พัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 สรุปผล ได้ดังนี้ 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ (Process) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน 
รองลงมา คือ ด้านผลผลิต (Output) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัย (Input) โดยรายละเอียด แต่ละ
ด้าน มีดังนี ้
   1.1.1 ด้านปัจจัย (Input) พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน ผู้น าศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รองลงมา คือ บริเวณสถานศึกษา หรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจเพียงพอ เหมาะสม สะอาดเป็นระเบียบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทุกภาคส่วน สนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากรหรือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
   1.1.2 ด้านกระบวนการ (Process)  
    1.1.2.1 ด้านกระบวนการ (Process) จัดการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง รองลงมา คือ นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานต่าง ๆในสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ห้องสมุดสะอาด มีบรรยากาศที่อบอุ่น มีหนังสือ สื่อใหม่ๆ เพียงพอเหมาะสมและมีระบบให้บริการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
    1.1.2.2 ด้านกระบวนการ (Process) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึก
การรักษาศีล 5 การฟังธรรม การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จัก
แยกแยะเพื่อนดีกับเพื่อนไม่ดี คบมิตรแท้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนท าความดีทุกวัน เช่น ไม่นอนตื่นสาย เก็บที่นอนทันที สมาทานศีลทุกวัน กราบไหว้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ สวด
มนต์ก่อนนอนให้รางวัลเด็กท าความดี 
   1.1.3 ด้านผลผลิต (Output) พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดผ่านเกณฑ์ทุก
มาตรฐาน รองลงมา คือ นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กรมอนามัยก าหนด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ นักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนได้ 
 2.  แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 สรุปผล ได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านปัจจัย (Input)  
  ประเด็น แผนยุทธศาสตร์เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มีแนวทางพัฒนา คือจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปิดประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
  ประเด็น ทุกหน่วยงานในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายพัฒนานักเรียน และร่วมมือ
กันพัฒนานักเรียน พบว่า ตามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มีแนวทางพัฒนา คือ เปิดเวทีสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องให้มีโอกาส
ในการเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนานักเรียน และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
  ประเด็น ทุกภาคส่วนสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรหรือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
พบว่า ตามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มีแนวทางพัฒนา คือ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ชุมชน หน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้อง เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาการศึกษา จัดท าเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ในเรื่องการระดมทุนเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา  
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  2.  ด้านกระบวนการ (Process) จัดการเรียนรู้ 
  ประเด็น ห้องสมุดสะอาด มีบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีหนังสือ สื่อใหม่ๆ เพียงพอเหมาะสมและมีระบบ
ให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง พบว่า ตามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มีแนวทางพัฒนา คือ สรรหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเข้ามาดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้สื่อและบริการทางอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งาน  
  ประเด็น สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพแบบครบวงจร มีภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากร
ภายนอก ปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูในการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน พบว่า ตามความ
คิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มีแนวทางพัฒนา คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด น าผลงานออกสู่ตลอด จัด
แสดงผลงานในงานต่างๆ เปิดร้านค้าชุมชน  
  ประเด็น ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอเหมาะสมกับผู้เรียน 
พบว่า ตามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มีแนวทางพัฒนา คือ อบรมให้ความรู้ กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถอัพเกรด และบ ารุงรักษา สื่อเทคโนโลยีให้พร้อมใช้งาน 
  3.  ด้านผลผลิต (Output) 
  ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นสูงสุดของโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวม สูง
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ตามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มีแนวทางพัฒนา คือก ากับนิเทศติดตาม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ลดภาระงานของครูให้
น้อยลง 
  ประเด็นนักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนได้ พบว่า 
ตามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มีแนวทางพัฒนา คือ จัดจ้างวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียน
ประจ าที่สถานศึกษา สร้างสังคมการสื่อสารให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนในทุกๆที่ อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักในความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานรองรับกรอบการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 
โดยมุ่งเน้นหลักการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นชนบทให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่ง การ
เรียนรู้ของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม สามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อบริการและเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในตัวเมืองกับโรงเรียนในชนบท  ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมพัน  แสนศรี (2557, หน้า 120) ที่ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ 1. ด้านปัจจัยน าเข้า 2. ด้านบริบท 3. ด้านกระบวนการ และ 4. ด้านผลผลิต และ
ยังสอดคล้องกับ เกื้อกูล  เครือวัลย์ (2557, หน้า 96) ที่ศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนดีศรีต าบล ตามเป้าหมายดัชนีช้ี
วัดสภาพความส าเร็จ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการปลูกฝังนิสัยนักเรียน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านผลผลิต 
 จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัยอภิปรายรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านปัจจัย (Input) พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล เป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐาน จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด แนวทางการนิเทศ การประเมินโรงเรียน ประกอบสถานศึกษาและชุมชนให้
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ความส าคัญและให้การสนับสนุน เพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ ชัชวาล  กันนางค์ (2555, หน้า 
58) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ความพร้อมด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล ของโรงเรียนบ้านป่าลาน 
อ าเภอเมือง แม่ฮ่องสอน พบว่า ด้านความพร้อม ด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล มีความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ กับ สมพัน  แสนศรี (2557, หน้า 121) ศึกษาการประเมินโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านปัจจัยน าเข้า 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.2 ด้านกระบวนการ (Process) จัดการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากความต้องการของชุมชน นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในระหว่างเรียน
ให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิมล  ตั้งใจ (2555, หน้า 113) ที่ได้ศึกษา เรื่องการติดตามและประเมินโครงการ
โรงเรียนดีประจ าต าบลของโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ด้านการด าเนินงานตามกระบวนการของโครงการมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ เกื้อกูล  เครือวัลย์ (2557, หน้า 97) ที่ศึกษาการด าเนินงาน
โรงเรียนดีศรีต าบล ตามเป้าหมายดัชนีช้ีวัดสภาพความส าเร็จ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีการด าเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
  1.3 ด้านกระบวนการ (Process) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาได้ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยสถานศึกษาบางแห่งได้เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ท าให้กระบวนการ
ปลูกฝังนิสัยนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลกับตัวนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ เกื้อกูล  เครือวัลย์ 
(2557, หน้า 97) ที่ศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนดีศรีต าบล ตามเป้าหมายดัชนีช้ีวัดสภาพความส าเร็จ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ด้านกระบวนการปลูกฝังนิสัยนักเรียน พบว่า มีการ
ด าเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนส่งเสริม
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของตนและส่วนรวม และยังสอดคล้องกับ 
รัตนา  สิทธิราช (2555, หน้า 65) ที่ได้ศึกษา ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลของโรงเรียนพร้าว
บูรพา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โรงเรียนมีความสะอาดทุกแห่ง น้ันเกิดจากจิตส านึกของนักเรียน ซึ่งมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก 
  1.4  ด้านผลผลิต (Output) พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอด จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ จัดโครงการและกิจกรรมที่
พัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทักษะชีวิต และงานอาชีพให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสอดคล้องกับ ธิติพันธุ์  อวนศรี (2556, หน้า 142) ที่ศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ด้านผลลัพธ์การด าเนินงานใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมพัฒนาที่โรงเรียนและท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้น และยัง
สอดคล้องกับ เกื้อกูล  เครือวัลย์ (2557, หน้า 101) ที่ศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนดีศรีต าบล ตามเป้าหมายดัชนีช้ี
วัดสภาพความส าเร็จ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  
 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัยน าประเด็นการพัฒนามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  2.1 แผนยุทธศาสตร์เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแนวทางพัฒนา ดังนี้ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดประชาพิจารณ์ 
รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา สร้างความตระหนักให้
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คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ อันเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการศึกษา และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต น าทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมคิด ร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สร้างจุดเด่นของ
โรงเรียน ร่วมประเมินผลและพัฒนางานไปด้วยกันทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ ธิติพันธุ์  อวนศรี (2556, หน้า 142) 
ได้เสนอแนวทางไว้ว่า สถานศึกษาควรวางแผนปรับวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารให้มุ่งไปสู่การเป็น
โรงเรียนดีศรีต าบล โดยวางแผนร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม โดยท า MOU กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  2.2 ทุกหน่วยงานในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายพัฒนานักเรียน และร่วมมือกัน
พัฒนานักเรียน มีแนวทางพัฒนา ดังนี้ เปิดเวทีสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องให้มีโอกาสในการเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนา
นักเรียน และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญ ในการ
ก าหนดเป้าหมายพัฒนานักเรียนให้ชัดเจน และร่วมมือกันพัฒนานักเรียนให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ก าหนดตัวช้ีวัด
เป้าหมายการพัฒนานักเรียน นิเทศติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนา  สิทธิราช 
(2555, หน้า 94) ได้เสนอแนวทางไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
และมีบทบาทในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มากขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชนได้รับทราบถึงการด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
  2.3 ทุกภาคส่วนสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรหรือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา มี
แนวทางพัฒนา ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ชุมชน หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาการศึกษา จัดท าเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ในเรื่องการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ต้องปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ ให้ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก เกิดความศรัทธา
ในสถานศึกษา และ สถานศึกษาจะต้องสัมพันธ์ชุมชนในเกิดสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างโรงเรียน ครูกับผู้ปกครองและ
ชุมชน และ สถานศึกษาส ารวจความต้องการขาดแคลน ท าแผนเพื่อของบประมาณและดึงทุกฝา่ยเข้ามามีสว่นร่วมใน
การตรวจสอบ ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ กับ เกื้อกูล  เครือวัลย์ (2557, หน้า 103) ได้เสนอแนวทางไว้ว่า สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของทุกฝ่าย เช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครอง 
ภาครัฐและเอกชน การจัดประชุมผู้ปกครอง การร่วมประชุมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยพัฒนา
สถานศึกษา เช่น การอุดหนุนงบประมาณ โครงการต่างๆ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน และยังสอดคล้อง
กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555, หน้า 31) ได้เสนอแนะว่า ควรจัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนดีประจ าต าบลตามความต้องการและอย่างต่อเนื่องจนประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ และควรจัด
ให้โรงเรียนดีประจ าต าบลทุกแห่ง เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร ศูนย์กีฬา และสระ
ว่ายน้ า 
  2.4 ห้องสมุดสะอาด มีบรรยากาศที่อบอุ่น มีหนังสือ สื่อใหม่ๆ เพียงพอเหมาะสมและมีระบบ
ให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง มีแนวทางพัฒนา ดังนี้ สรรหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยีเข้ามาดูแล 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้สื่อและบริการทางอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งานผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาบริการของห้องสมุด ให้ความรู้ และวิธีการใช้ห้องสมุดที่ถูกวิธีกับผู้ใช้บริการ รับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาปรับปรุงบริการห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนา  สิทธิราช (2555, หน้า 94) 
ได้เสนอแนวทางไว้ว่า ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆเพิ่มขึ้น และครูควรบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ 
  2.5 สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพแบบครบวงจร มีภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก 
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูในการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด น าผลงานออกสู่ตลอด จัดแสดงผลงานในงานต่างๆ เปิดร้านค้า
ชุมชน ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนและคู่มือการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามแผนงาน และติดตามงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากร ให้
เห็นถึงความส าคัญในการให้องค์ความรู้ของวิทยากรภายนอก ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะการด ารงชีพแก่
นักเรียน และยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับวิทยากรภายนอก ปราชญ์ชาวบ้าน ซึง่สอดคล้องกับ รัตนา  สิทธิราช (2555, 
หน้า 95) ได้เสนอแนวทางไว้ว่า ผู้บริหารและครูควรส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและควรมีการพัฒนา
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ผลงานและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการหาตลาดเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียน 
  2.6 ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอเหมาะสมกับผู้เรียน มี
แนวทางพัฒนา ดังนี้ อบรมให้ความรู้ กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ สามารถอัพเกรด และบ ารุงรักษา สื่อเทคโนโลยีให้พร้อมใช้งาน จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดซื้อ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความตระหนักให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนในการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีได้นั้น ครูควรมีความรู้เข้าความ
เข้าใจใน สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้มาพัฒนาสื่อและใช้สื่อในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐานิตย์  เนคมานุรักษ์ (2557, หน้า 80) ได้เสนอแนวทางไว้ว่า 
ควรส่งเสริมให้ครูผลติสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนา
อบรม ศึกษาดูงาน 
  2.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขั้นสูงสุดของโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวม สูงกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา มีแนวทางพัฒนา ดังนี้ ก ากับนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มี
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ลดภาระงานของครูให้น้อยลง มีเวลาสอนเพิ่มขึ้น ลดกิจกรรมที่
ไม่ก่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สมพัน  แสนศรี (2557, หน้า 122) ได้เสนอ
แนวทางไว้ว่า ควรพัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
  2.8 นักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนได้ มีแนวทาง
พัฒนา ดังนี้ จัดจ้างวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนประจ าที่สถานศึกษา สร้างสังคมการ
สื่อสารให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนในทุกๆที่ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ครูและบุคลากรช่วยกันกระตุ้นให้
นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญ พานักเรียนไปศึกษาดูงาน ในแหล่งเรียนรู้ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา
อาเซียนในการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับ เกื้อกูล  เครือวัลย์ (2557, หน้า 102) ได้เสนอแนวทางไว้ว่า ควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น ฝึกทักษะการสื่อสารจากกระบวนการกลุ่ม และรายบุคคล การฝึกซ้ า 
ฝึกบ่อย การฝึกบทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจ าวัน การสร้างแรงจูงใจในการเรียนและเจตคติที่ดี ให้เห็นความส าคัญใน
การสื่อสาร การจัดกิจกรรมหลากหลาก เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง  โครงการต่างๆ ได้แก่ ค่ายภาษาอังกฤษ มัคคุเทศก์
น้อย และการส่งเสริมการพัฒนาครูในการสื่อสาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัย พบว่า แผนยุทธศาสตร์เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย และผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรเร่งสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ร่วมประเมินผลและพัฒนา
งานไปด้วยกัน 
  1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ทุกหน่วยงานในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายพัฒนา
นักเรียน และร่วมมือกันพัฒนานักเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควร จัดประชุม เปิดเวที
เสวนาสัมภาษณ์ ให้โอกาสผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนานักเรียน ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ในการพัฒนานักเรียน ร่วมกันพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ มีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ทุกภาคส่วนสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรหรือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารคณะครู ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการศึกษา สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ระดมทุนเพื่อการศึกษา และเร่งรัด
ติดตามการจัดสรรงบประมาณจากเขตพื้นท่ี 
  1.4 จากผลการวิจัย พบว่า ห้องสมุดสะอาด มีบรรยากาศที่อบอุ่น มีหนังสือ สื่อใหม่ๆ เพียงพอ
เหมาะสมและมีระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควร
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ให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบริหารของห้องสมุด สรรหาหรืออบรมครูผู้รับผิดชอบในการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต 
  1.5 จากผลการวิจัย พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพแบบครบวงจร มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิทยากรภายนอก ปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูในการจัดการเรียนรู้งานอาชีพท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารและคณะครูควรส่งเสริมการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และ
มีการประสานความร่วมมือกับชุมชน วิทยากรภายนอก ในการหาตลาดเพื่อจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
   1.6 จากผลการวิจัย พบว่า ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ
เหมาะสมกับผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้เข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี และจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ สื่อต่างๆและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   1.7 จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นสูงสุดของโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยภาพรวม สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริม พัฒนา 
กระตุ้น ให้คณะครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน 
   1.8 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษา
อาเซียนได้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างวิทย ากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มาสอนในสถานศึกษา และสร้างความตระหนักให้เห็น
ความส าคัญของการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
กับคณะครูและนักเรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
  2.2 ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโค รงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล 
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รายชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3  

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
...........................................................................................................................  
 1. คณะกรรมการอ านวยการ 

  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการอ านวยการให้การจัดประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการจัดประชุม ได้แก่ การให้ค าปรกึษา การเสนอแนะ การวินิจฉัยและตัดสินใจ และแก้ปัญหาใน
การด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ประกอบด้วย   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                    รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
ที่ปรกึษาอธิการบด ี กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยก าแพงเพชร แม่สอด กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 

 
/ผู้อ านวยการ.... 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

      
 



 

 2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดการประชุม 
  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการประสานงานและจัดการประชุม ได้แก่ การเสนอขออนมุัติโครงการ          

การประชาสมัพันธ์โครงการ การเตรียมการจัดประชุม การติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ การ
ด าเนินการจัดประชุม การติดตามและประเมินผลการจัดประชุม เป็นต้น ประกอบด้วย  

ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม กรรมการ 
ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ กรรมการ 
อ.กนกวรรณ  เขียววัน กรรมการ 
อ.ศศิวรรณ  พลายละหาร 
อ.ศิริพร  โสมค าภา 

กรรมการ 
กรรมการ 

อ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 3. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  

  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการลงทะเบียน ได้แก่ ด าเนินการรบัลงทะเบียนการติดตั้งแบบ
โปสเตอร์      การจัดเตรียมเอกสารและของทีร่ะลกึ การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การ
ลงทะเบียนน าเสนอแบบปากเปล่า  เป็นต้น ประกอบด้วย 

อ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ ประธานกรรมการ 
อ.กนกวรรณ  เขียววัน กรรมการ 
อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ กรรมการ 
ดร.สรุเชษฐ์  ตุ้มม ี กรรมการ 
อ.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง กรรมการ 
ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน กรรมการ 
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล กรรมการ 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา กรรมการ 

อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ กรรมการ 

อ.พิมพผ์กา  วงศ์กองแก้ว กรรมการ 

อ.วรรณพรรณ  รักษ์ชน กรรมการ 

อ.ธิดารัตน์  พรหมมา กรรมการ 
นายสุรเชษฐ  ขอนทอง กรรมการ 
นายทวิช  ปิ่นวิเศษ กรรมการ 
น.ส.สุมาภรณ์  บดีรัฐ กรรมการ 
น.ส.ชุติมา  ทอสาร กรรมการ 
นายเอกลกัษณ์  หลิมมงคล กรรมการ 

 



 

/นักศึกษา.... 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จ านวน 10 คน 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร จ านวน 32 คน 

นักศึกษาช่วยงาน 
นักศึกษาช่วยงาน 
นักศึกษาช่วยงาน 

อ.ศิริพร  โสมค าภา กรรมการและเลขานุการ 
 

 4. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดประชุม ได้แก่ แบบฟอร์ม 
ค าสั่ง ก าหนดการ ประกาศ หนังสือราชการ หนังสือเชิญ เอกสารประกอบการประชุม รายงานการ
ประเมินผลการจัดการประชุม รายงานสบืเนือ่งฉบบัเตม็ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 
เป็นต้น ประกอบด้วย 

ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม กรรมการ 
ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ กรรมการ 
ดร.รัษฎากร  วินิจกลุ กรรมการ 
นายทวิช  ปิ่นวิเศษ กรรมการ 
นายเอกลกัษณ์  หลิมมงคล กรรมการ 
นายสุรเชษฐ  ขอนทอง กรรมการ 
น.ส.สุมาภรณ์  บดีรัฐ กรรมการ 
น.ส.ชุติมา  ทอสาร กรรมการ 
อ.กนกวรรณ  เขียววัน กรรมการและเลขานุการ 

 
 5.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการต้อนรับ  

  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับพิธีการและต้อนรบั ได้แก่ พิธีเปิด การรบัรองผู้ทรงคุณวุฒิ การเดินทาง
และที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิ การรบัรองผู้เข้าร่วมประชุมและแขกผู้มีเกียรติ การด าเนินการตามขั้นตอน
การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ เป็นต้น ประกอบด้วย 

ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ กรรมการ 
ดร.รัษฎากร  วินิจกลุ กรรมการ 
ดร.ประจกัษ์  กึกก้อง กรรมการ 
อ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย ์ กรรมการ 
อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ กรรมการ 
อ.ประพล  จิตคต ิ กรรมการ 
อ.วรรณพรรณ  รักษ์ชน กรรมการ 

อ.วีรวรรณ  แจ้งโม ้ กรรมการ 
อ.จารกุิตต์ิ  พิบูลนฤดม กรรมการ 



 

อ.ปาริชาติ  สายจันดี 
อ.มุทิตา  นาคเมือง 

กรรมการ 
กรรมการ 

น.ส.วรรณภา  รอดจันทร ์ กรรมการ 
น.ส.วิภา  รักไทย  
 

กรรมการ 
 

/นักศึกษา.... 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จ านวน 2 คน 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จ านวน 30 คน 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จ านวน 10 คน 

นักศึกษาช่วยงาน 
นักศึกษาช่วยงาน 
นักศึกษาช่วยงาน 

อ.ศศิวรรณ  พลายละหาร กรรมการและเลขานุการ 
 
 6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการจัดการในด้านอาหารและเครื่องดืม่ ได้แก่ การจัดท าคูปองอาหาร 
การจัดหาและการให้บริการอาหาร อาหารว่าง และน้ าดืม่ ตลอดการประชุม เป็นต้น ประกอบด้วย 

อ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ ประธานกรรมการ 
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล กรรมการ 
อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา กรรมการ 
อ.พิมพผ์กา  วงศ์กองแก้ว กรรมการ 
อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ กรรมการ 
น.ส.สุมาภรณ์  บดีรัฐ กรรมการ 
น.ส.ชุติมา  ทอสาร กรรมการ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร จ านวน 11 คน นักศึกษาช่วยงาน 
อ.ศิริพร  โสมค าภา กรรมการและเลขานุการ 

  
 7. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี สื่อและเทคโนโลยี 

  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับสถานที่ สื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ การจัดสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ใน
พิธีเปิด การน าเสนอโปสเตอร์ การรับประทานอาหารกลางวัน และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
แบบปากเปล่า การจัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนนิการประชุม เป็นต้น ประกอบด้วย 

ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ ประธานกรรมการ 
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร กรรมการ 
ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน กรรมการ 
อ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ กรรมการ 
อ.เพ่ง  วศินวงศ์สว่าง กรรมการ 
อ.อ าไพ  แสงจันทร์ไทย กรรมการ 
อ.ศิริพร  โสมค าภา กรรมการ 
อ.กนกวรรณ  เขียววัน กรรมการ 



 

อ.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง กรรมการ 
ดร.รัษฏากร วินิจกุล กรรมการ 
อ.ธนกิจ  โคกทอง กรรมการ 
นายทวิช  ปิ่นวิเศษ                                                                                                               กรรมการ 
นางสาวเมศิยาห์  อ่อนตา กรรมการ 
นางสาวเกตุแก้ว  สรอ้ยอ่วม กรรมการ 
นายเอกลกัษณ์  หลิมมงคล กรรมการ 
นายสุรเชษฐ  ขอนทอง กรรมการ 

                    นายนฤเบศร์  กลัดพิบาล              กรรมการ 
นายภูเบศ  ละอิน 
 
 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
จ านวน 20 คน 

กรรมการ 
 
/นักศึกษา.... 
นักศึกษาช่วยงาน 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จ านวน 26 คน นักศึกษาช่วยงาน 
อ.ศศิวรรณ  พลายละหาร กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์ 

  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการประชาสมัพันธ์ ได้แก่ การจัดท าแผนผงัสถานที่จัดงาน การจัดท า
ป้ายการจัดงาน การจัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์ การจัดตกแต่งสถานที่ การประสานงานกับผู้เข้าร่วม
การประชุม เป็นต้น ประกอบด้วย 

อ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ ประธานกรรมการ 
อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ กรรมการ 
นายทวิช  ปิ่นวิเศษ กรรมการ 
นายเอกลกัษณ์  หลิมมงคล กรรมการ 
นายสุรเชษฐ  ขอนทอง กรรมการ 
น.ส.ชุติมา  ทอสาร กรรมกา 
อ.ศิริพร  โสมค าภา กรรมการและเลขานุการ 

 
 9. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสด ุ

  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการเงินและพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง จดัหาวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการจัดประชุม  การเตรียมเอกสารหลักฐานการเบกิจ่ายงบประมาณ การด าเนินการเบกิจ่าย 
การจัดท าบัญชีรายรบัรายจ่าย การจัดการค่าลงทะเบียน เปน็ต้น ประกอบด้วย 

ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส ประธานกรรมการ 
อ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ กรรมการ 
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล กรรมการ 



 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา กรรมการ 
อ.พิมพผ์กา  วงศ์กองแก้ว กรรมการ 
น.ส.นฤมล  ส่งต่าย กรรมการ 
น.ส.ปรางค์ทิพย์  น้ าเงินสกุลณี กรรมการ 
น.ส.ศิรริัตน์  พรมม ี กรรมการ 
น.ส.วรรณา  หอมก าแหง กรรมการ 
น.ส.วราภรณ์  คล้ามสถิต กรรมการ 
นายสุรเชษฐ  ขอนทอง 
น.ส.ชุติมา  ทอสาร 

กรรมการ 
กรรมการ 

น.ส.สุมาภรณ์  บดีรัฐ กรรมการ 
อ.ศิริพร  โสมค าภา กรรมการและเลขานุการ 

 

                /10. คณะกรรมการ.... 

 10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการประเมิน 
  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการออกแบบประเมินผล การประเมินผลและรายงานผลการประเมิน

การด าเนินงาน เป็นต้น ประกอบด้วย 
 

ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม 
น.ส.สุมาภรณ์  บดีรัฐ 
น.ส.ชุติมา  ทอสาร 
นายสุรเชษฐ  ขอนทอง 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จ านวน 10 คน 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาจ านวน 2 คน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
นักศึกษาช่วยงาน 
นักศึกษาช่วยงาน 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร จ านวน 5 คน นักศึกษาช่วยงาน 
อ.กนกวรรณ  เขียววัน กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการและบทความวิจัย 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
...........................................................................................................................  

 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในได้แก่ 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล 
1 รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 
2 รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ 
3 รศ.ดร.สุณี  บุญพิทกัษ์ 
4 รศ.ดร.พงษ์ชัย  กลิ่นหอม 
5 รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
6 รศ.ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค 
7 รศ.มัย  ตะติยะ 
8 รศ.กวี ครองแก้ว 
9 ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 
10 ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรัตน์ 
11 ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ 
12 ผศ.สุชิน  รอดก าเหนิด 
13 ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 
14 ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน 
15 ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย 
16 ผศ.วชิระ  สิงห์คง 
17 ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส 
18 ผศ.สฤษณ์  พรมสายใจ 
19 ดร.พิษณุ บุญนิยม 
20 ดร.สรุเชษฐ์ ตุ้มม ี

 
 
 
 
 
 



 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
1 รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
2 ดร.ณพฐ์ โสภีพันธ์ 
3 ดร.นงนุช  เกตุ้ย 
4 ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว 
5 ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 
6 ดร.ภัทรภร  พงศาปรมัตถ์ 
7 ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ 
8 ดร.ศักด์ิดา  หอมหวล  
9 ดร.ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา 
10 ดร.สามารถ  กมขุนทด 
11 ดร.สกุิจ ขอเช้ือกลาง 
12 ดร.สุภาพร  พงศ์ธรพฤกษ์ 
13 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ 
14 ดร.อังคณา  ชาติก้อน  
15 ผ.ศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 
16 ผศ ดร อนงค์ ศรีโสภา  
17 ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง 
18 ผศ. ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน  
19 ผศ.ดร. ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ 
20 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข 
21 ผศ.ดร. สมบรูณ์  ตันยะ 
22 ผศ.ดร.กันต ์อินทุวงศ์ 
23 ผศ.ดร.กิตติพษ์ สุวรรณราช 
24 ผศ.ดร.ฑิราณี  ข าล้ าเลิศ 
25 ผศ.ดร.ณิชารีย์ ใจค าวัง 
26 ผศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา 
27 ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน 
28 ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม 
29 ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศร 
30 ผศ.ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ ์
31 ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 



 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
32 ผศ.ดร.พรีธร บุณยรัตนพันธ์ 
33 ผศ.ดร.ไพศาล  ริ้วธงชัย 
34 ผศ.ดร.รณกฤต รัตนมาลา 
35 ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงศ์ 
36 ผศ.ดร.วิสุทธ์ิ  วิจิตรพัชราภรณ์ 
37 ผศ.ดร.วีระพงษ์  อิมทร์ทอง  
38 ผศ.ดร.ศุภพงษ์  ปิ่นเวหา 
39 ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิศร  
40 ผศ.ดร.เอื้อมพร  หลินเจรญิ 
41 ผศ.นฤมล  เถ่ือนกลู 
42 ผศ.สรุเชษฐ มิตสานนท ์
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร  แท่นทอง 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ 
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิพ็ญ ดาบเพชร 
47 รศ.ดร. สมัฤทธ์ิ โม้พวง 
48 รศ.ดร.จิรวัฒน์ พีระสันต์ 
49 รศ.ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ 
50 รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 
51 รศ.ดร.นริัช  สุดสังข์ 
52 นายแพทย์วิริยะ กัลปพฤกษ์ 
53 รศ.ดร.วัลลภ อารรีบ  
54 รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล  
55 ดร.วัชรี หาญเมืองใจ 
56 ดร ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย 
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