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ค าน า 
 

คณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนได้ด าเนินการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี  ระหว่างวันท่ี 7-9 กรกฎาคม 
2562 นั้น   เพื่อท่ีจะน าผลการประเมินจากแบบสอบถามไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  ผลการ
ด าเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียนธัญบุรี  โดย
ศึกษาจากสภาพปัญหาและความต้องการ ส่งผลให้น าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งเสริมให้งานในแต่ละกลุ่มงานได้
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 ขอขอบคุณบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทุกท่าน   ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีต่อ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี  ระหว่างวันท่ี 7-9 
กรกฎาคม 2562  ท าให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนได้ประเมินผลบรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนธัญบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 
       
                ( นางสาวลักษิกา  มีกุศล ) 
        ( งานวิจัยเพื่อพัฒนางานนโยบายและแผน ) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…….โรงเรียนธัญบุร ี อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
ท่ี………… วันที่  24  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
เร่ือง  รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี  ระหว่างวนัท่ี 7-9 กรกฎาคม 2562 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุร ี
 

               ด้วยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  (กลุ่มงานนโยบายและแผนในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานนโยบายและแผน)  
ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนธัญบุรี  ระหว่างวันท่ี 7-9 กรกฎาคม 2562  นั้น โดยใหค้ณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ท่ีร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการได้ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์นั้น 
 

               บัดนี้การจัดด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบรายงานท่ี
แนบมาด้วยนี้ 
 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
                                                                         ลงช่ือ..…………………………………….………………. 
                                                                                ( นางสาวลักษิกา  มีกุศล ) 
                                                                        งานวิจัยเพื่อพัฒนางานนโยบายและแผน 
 

ความเห็นหัวหน้างานวางแผนงาน
นโยบายและแผน 

ความเห็นรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ 

ความเห็นผู้อ านวยการ 
โรงเรียนธญับุร ี

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

 
ลงช่ือ……………………………………… 

( นางสาวอาทิตยา  สุขศรี ) 
....……./………….….……./……….….. 

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

 
ลงช่ือ……………..………………….…… 

( นายเกรียงไกร  ด าประภา ) 
  ………./…………………./……….….. 

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

 
 ลงช่ือ……………………………….…… 

( นายชาลี  วัฒนเขจร ) 
  ………./…….……………./……….….. 
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แบบสอบถาม ความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โรงเรียนธัญบุรี  ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มี  2  ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี  ระหว่างวันท่ี 7-9 กรกฎาคม 2562 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย (/ ) ตามรายการท่ีเป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 

 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ คน ร้อยละ 

ชาย 28 31.5 

หญิง 61 68.5 

รวม 89 100.00 
 
 
ตารางท่ี 2  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง คน ร้อยละ 

ผู้บริหาร 0 0.00 

ข้าราชการครู 89 100.00 

อื่นๆ 0 0.00 

รวม 89 100.00 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนธัญบุรี  ระหว่างวันท่ี 7-9 กรกฎาคม 2562 

โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ก าหนดไว้ 
ค าช้ีแจง  1. มีจ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
   ด้านท่ี 1   ด้านวิทยาการ  ด้านท่ี 2   ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 
   ด้านท่ี 3   ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านท่ี 4   ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
   2. วิธีการประเมินให้ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 5 หมายถึง  ในระดับ มากท่ีสุด 
   คะแนน 4 หมายถึง  ในระดับ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง  ในระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง  ในระดับ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง  ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ ด้านวิทยาการ 
 

 

ผลสรุปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านวิทยากรนั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 
จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านวิทยากร ในหัวข้อ  การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงตาม
เป้าหมาย อยู่ในระดับความพึงพอใจ  ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.53  และระดับความพึงพอใจ  ล าดับน้อยที่สุด คือ
หัวข้อการใช้เวลาเหมาะสมตามท่ีก าหนดไว้  ค่าเฉลี่ย 3.70 

 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านวิทยากร 
1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 47 39 3     4.49 
2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและขั้นตอนวิธกีาร 47 38 4     4.48 
3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงตามเป้าหมาย 51 34 4     4.53 

4 
มีความครบถ้วนของเนื้อหาและวิธีการขั้นตอนในการ
ฝึกอบรม 49 35 5     4.49 

5 การใช้เวลาเหมาะสมตามท่ีก าหนดไว้ 33 44 9 2 1 4.19 
6 ความสามารถในการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 44 37 8     4.40 

เฉลี่ยทั้งด้าน 4.43 
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สรุปผลการประเมินความความพึงพอใจท่ีมีต่อ ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 

 
ผลสรุปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านสถานท่ี /ระยะเวลา/อาหาร นั้น  โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 4.05 จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านสถานท่ี /ระยะเวลา/อาหาร ในหัวข้อ สถานท่ี
สะอาดและมีความเหมาะสม อยู่ในระดับความพึงพอใจ  ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 และระดับความพึงพอใจ  
ล าดับน้อยทีสุ่ด คือหัวข้ออาหาร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.17  

 

สรุปผลการประเมินความความพึงพอใจท่ีมีต่อ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 
ผลสรุปพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ ด้านความรู้ความเข้าใจนั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.63  จะเห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ ด้านความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ หลัง การอบรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ  ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.06 และระดับความพึงพอใจ  ล าดับ
น้อยที่สุด คือความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม  ค่าเฉลี่ย  3.10 

 
 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 52 33 3 1   4.53 
2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 48 35 5 1   4.46 
3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 29 40 16 2 2 4.03 
4 อาหาร มีความเหมาะสม 13 20 36 9 11 3.17 

เฉลี่ยทั้งด้าน 4.05 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 12 21 32 21 3 3.20 
2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 15 64 10     4.06 

เฉลี่ยทั้งด้าน 3.63 
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สรุปผลการประเมินความความพึงพอใจท่ีมีต่อ ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

 
ผลสรุปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ ด้านการน าความรู้ไปใช้ นั้น  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.04  จะเห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ ด้านการน าความรู้ไปใช้ ในหัวข้อ สามารถน าความรู้ 
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับความพึงพอใจ  ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.16  และระดับความ
ความพึงพอใจ  ล าดับน้อยที่สุด คือหัวข้อคาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย  3.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

1 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 24 55 10     4.16 

2 มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 21 52 16     4.06 
3 คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 16 50 21 2   3.90 

เฉลี่ยทั้งด้าน 4.04 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ 
- น่าจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาครูและบุคลากรทุกๆปี 
- ใช้เวลาอบรมมากเกินไป   
- รสชาติอาหารไม่ค่อยอร่อย ของว่าง เช่น กาแฟ โอวัลติน มีคนจ านวนมากไม่ชอบด่ืมกาแฟ ควรเตรียมโอวัลตินให้มาก
ขึ้นหน่อยค่ะ  
- ควรจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
- ใช้เวลาในการอบรมมากไปควรใช้ 2 วันก็พอ 
- ควรจัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนจะได้ไม่กระทบกับเวลาเรียนของนักเรียน 
- เป็นการอบรมท่ีดีและมีประโยชน์ท าให้ครูได้รับความรู้เพิ่มมากเลยทีเดียว 
- เป็นการอบรมท่ีมีประโยชน์และดีมาก 
- ได้รับความรู้จริงๆ  
- อาหารและผลไม้ไม่เหมาะสม 
- ควรจัดอบรมในช่วงท่ีไม่มีภาระกิจการเรียนการสอน เช่น หลังสอบปลายภาคเสร็จท าคะแนนเสร็จครูจะว่างในช่วงนั้น 
- ข้อเสนอแนะ :  
  1. ควร มีกระดาษ A 4 แจกให้ทุกคน เพื่อบันทึกข้อปลีกย่อย  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท่ีท่านวิทยากรเพิ่มเติมให้  (ซึ่ง
มีมากมาย บางครั้งเป็นความรู้ท่ัวไป ท่ีเรานึกไม่ถึง 
  2. ท าอย่างไร ให้ผู้เข้าอบรมร่วมใจกันอยู่ ทุกคนในขณะท่ีระดมสมอง  เพราะ การได้ข้อคิด ความเห็นจากทุกคน 
เป็นส่ิงท่ีดีมาก  บางคราในการแสดงความเห็น เราท่ึงในการแสดงวิสัยทัศน์ของพวกเราด้วยกัน  คนหลายคนเห็นปัญหา
ต่างมุม ช่วยกันอุดช่องทางท่ีจะพลาดได้ดี 
  3. ถ้าเป็นไปได้ ผู้บริหารควรอยู่กับเรา  บางทีคณะครูเห็นอย่างนี้ เพราะมองในแนวครู อาจเบ่ียงเบนได้  
ผู้บริหารสามารถดึง และ ตะล่อมทางความคิดได้ � 

  ขอขอบพระคุณ ❤ ในการจัดให้มีการอบรม  ท าให้เพิ่มเติมในส่ิงท่ีเราเลือนลาง คลุมเครือ ให้กระจ่างขึ้นบ้าง 
แม้ว่าในการด าเนินการในล าดับต่อไป ต้องมีปัญหาแน่นอน เพราะ ไม่มีการท าอะไรไม่มีปัญหา  ก็เช่ือแน่ว่า พวกเราจะ
ช่วยกันฝันฝ่าไปได้แน่นอน เพราะทุกคนมีฐานความรู้เบ้ืองต้นในครั้งนี้ด้วยกนั 
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ค ำสั่งโรงเรียนธัญบุรี 
ท่ี 286/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
เร่ือง กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียนธัญบุร ี

---------------------------------------- 
                 ตามท่ีโรงเรียนธัญบุรี ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธญับุรี ในวันท่ี 7 – 9  กรกฎาคม 2562 ต้ังแต่
เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
     ๑.๑  นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นางสาวเกศินี พันธุมจินดา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓  นายเกรียงไกร ด าประภา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   
มีหน้ำที่  วางแผน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   ประกอบด้วย 

๒.๑  นายเกรียงไกร  ด าประภา  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางศิริวรรณ  ต้ันซุ่นอั้น  กรรมการ 
๒.๓  นายวศิน  ศุภนคร   กรรมการ 
๒.๔  นางสุนีย์  ค ามงคุณ  กรรมการ 
๒.๕  นางสาวลักษิกา  มีกุศล   กรรรมการ 
๒.๖  นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล  กรรมการ 
๒.๗  นางกชนิกา  พลจันทึก  กรรมการ 
๒.๘  นางสาวนวรัตน ์ รอดแก้ว   กรรมการ 
๒.๙  นางสาวอาทิตยา สุขศรี   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๐ นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย และประสานงานให้กับฝ่ายต่างๆ 
๓.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรอบรมและประสำนงำนวิทยำกรในกำรอบรม  ประกอบด้วย 
  ๓.๑  นางสาวอาทิตยา สุขศรี   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางสุนีย์  ค ามงคุณ  กรรมการ 
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  ๓.๓  นางสาวณัฐณิชา หัสราช   กรรมการ 
  ๓.๔  นางสาวลักษิกา มีกุศล   กรรมการ 
  ๓.๕  นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๖  นายวัฒนา  ช่ืนสงวน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่วิทยากร พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสารให้เพียงพอแก่ผู้เข้าอบรม 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและออกหนังสือเชิญ     ประกอบด้วย  
  ๔.๑  นางศิริวรรณ  ต้ันซุ่นอั้น  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางสาวลักษิกา มีกุศล   กรรมการ 
  ๔.๓  นางสาวณัฐปวีณ์ ปานบุดดา  กรรมการ 
  ๔.๔  นายนภดล  แจ่มดวง   กรรมการ 
  ๔.๕  นางสาวมณี  สุขกะสันต์ิ  กรรมการ 
  ๔.๖  นางสาวนริศรา  กัลยาแก้ว  กรรมการ 
   ๔.๗  นางปุณยาณุช  มัฆนาโส   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ออกหนังสือเชิญ,และต้อนรับวิทยากร,ตัวแทนจากสมาคมต่างๆท่ีเข้าร่วมอบรม 
๕.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ประกอบด้วย 
  ๕.๑  นายวศิน  ศุภนคร   ประธานกรรมการ 
  ๕.๒  นายพรรษา  จรเขตต์   กรรมการ 
  ๕.๓  นางสุกัญญา  จังโส   กรรมการ 
  ๕.๔  นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด  กรรมการ 
  ๕.๕  นายณัฐดนัย  โรจนกุล   กรรมการ 
  ๕.๖  นายคณาธิป  ใสแจ่ม   กรรมการ 
  ๕.๗  นายดอน  วงษ์สุด   กรรมการ 
  ๕.๘  นายจิรัฎฐ์  มีมงคลวรากฤตา  กรรมการ 
  ๕.๙  ว่าท่ี ร.ต.ภูดิศ  ควรระงับ  กรรมการ 
  ๕.๑๐  นายศิวะเมศวร์ ภักดีบรรดิษฐ์  กรรมการ 
  ๕.๑๑  นายนภดล  แจ่มดวง   กรรมการ 
  ๕.๑๒  นักการและแม่บ้านทุกคน   กรรมการ 
  ๕.๑๓  นางจันทร์ทิพย์ จันทร์ไทย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดสถานท่ีบนหอประชุม จัดโต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม โต๊ะลงทะเบียน,โต๊ะอาหาร-เครื่องด่ืม  
    ให้เพียงพอต่อผู้เข้าอบรม 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน ช่วงเช้ำ-ช่วงบ่ำย ประกอบด้วย  
  ๖.๑  นางสุนีย์  ค ามงคุณ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางสาวณัฐณิชา หัสราช   กรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวขวัญฤทัย ฟูเตฟ   กรรมการ 
  ๖.๔  นางสาวอุทุมพร เบญจชาด  กรรมการ 
  ๖.๕  นางสาวรุ่งทิพย์ โตอ่วม   กรรมการ 
  ๖.๖  นางสาวชุลีกร  เพ็ชรหมื่นไวย  กรรมการ 
  ๖.๗  นายวัฒนา  ช่ืนสงวน   กรรมการ 
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 ๖.๘  นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 
๗.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำร-เคร่ืองด่ืม ประกอบด้วย 
  ๗.๑  นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล  ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นางบังอร  ปัสมะริสสา  กรรมการ 
  ๗.๓  นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ  กรรมการ 
  ๗.๔  นางสาวขวัญหทัย ฟูเตฟ   กรรมการ 
  ๗.๕  นางสาวสมัญญา ศรีมาตร   กรรมการ 
  ๗.๖  นายภูวไนย  วงศ์วิริยะกุล  กรรมการ 
  ๗.๗  นายนภดล  แจ่มดวง   กรรมการ 
  ๗.๘  นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งภพ   กรรมการ 
  ๗.๙  นางสาวพรนภาร ์ ศรีเพทาย  กรรมการ 
  ๗.๑๐ นางสาวอุทุมพร เบญจชาด  กรรมการ 
  ๗.๑๑ นางสาวรุ่งทิพย ์ โตอ่วม   กรรมการ 
 ๗.๑๒ นางสาวศิริลักษณ์ เดชดี   กรรมการ 
  ๗.๑๓ นางสาวชุลีกร  เพ็ชรหมื่นไวย  กรรมการ 
 ๗.๑๔  นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   ประกอบด้วย 
  ๘.๑  นางกชนิกา  พลจันทึก  ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นางกมลทิพย์  สายแสง   กรรมการ 
  ๘.๓  นางสาวกัญญพัสร ผลสุด   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ในการอบรม 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
  ๙.๑  นางสาวนวรัตน ์ รอดแก้ว   ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นายจิรัฏฐ์  มีมงคลวรกฤตา  กรรมการ 
  ๙.๓  นายศุภสิทธิ์  โพธิชาติ   กรรมการ 
  ๙.๔  นางทัศนีย์  เดชานุภานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมอุปกรณ์แสง-เสียงบนหอประชุม และบันทึกภาพตลอดงานอบรม  
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน-พัสดุ  ประกอบด้วย 
   ๑๐.๑  นายเกรียงไกร  ด าประภา  ประธานกรรมการ 
   ๑๐.๒  นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ  กรรมการ 
   ๑๐.๓  นางสาวขวัญหทัย ฟูเตฟ   กรรมการ 
   ๑๐.๔  นางสาวสมัญญา ศรีมาตร   กรรมการ 
   ๑๐.๕  นายภูวไนย  วงศ์วิริยะกุล  กรรมการ 
   ๑๐.๖  นายนภดล  แจ่มดวง   กรรมการ 
   ๑๐.๗  นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งภพ   กรรมการ 
   ๑๐.๘  นางสาวพรนภาร์ ศรีเพทาย  กรรมการ 
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   ๑๐.๙  นางสาวอุทุมพร เบญจชาด  กรรมการ 
      ๑๐.๑๐ นางสาวรุ่งทิพย์ โตอ่วม   กรรมการ 
 ๑๐.๑๑ นางสาวศิริลักษณ์ เดชดี   กรรมการ 
  ๑๐.๑๒ นางสาวชุลีกร เพ็ชรหมื่นไวย  กรรมการ 
  ๑๐.๑๓ นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   อ านวยความสะดวกเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม   
๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ    ประกอบด้วย  
   ๑๑.๑  นางศิริวรรณ ต้ันซุ่นอั้น  ประธานกรรมการ 
   ๑๑.๒  นางสาวณัฐปวีณ์ ปานบุดดา  กรรมการ 
   ๑๑.๓  นางสาวมณี  สุขกะสันต์ิ  กรรมการ 
   ๑๑.๔  นางสาวนริศรา กัลยาแก้ว  กรรมการ 
   ๑๑.๕  นายสวงค์  กันทะปา  กรรมการ 
   ๑๑.๖  นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์พัตรา  กรรมการ 
   ๑๑.๗  นายสารัตน์  สร้อยฟ้า   กรรมการ 
   ๑๑.๘  นายณรงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
   ๑๑.๙  นางปุณยานุช มัฆนาโส   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่  จัดรถบริการให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
   ๑๒.๑  นางสาวลักษิกา มีกุศล   ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒  นายจิรัฎฐ์  มีมงคลวรากฤตา  กรรมการ 
   ๑๒.๓  นางสุกัญญา  จังโส   กรรมการ 
   ๑๒.๔  นายวัฒนา  ช่ืนสงวน   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่  ประเมินผลการจัดการอบรมให้ฝ่ายบริหารโรงเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานต่อไป 
 
          ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
 
                        ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓  กรกฏาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                                  (นายชาลี  วัฒนเขจร) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุร ี
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ค ำสั่งโรงเรียนธัญบุรี 

ท่ี ๒๘๕/๒๕๖๒ 
เร่ือง  ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  

เร่ืองกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียนธัญบุร ี
---------------------------------------- 

ตามท่ีโรงเรียนธัญบุรี  ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี ในวันท่ี ๗ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี   

โรงเรียนธัญบุรีจึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ  ดังนี้ 

 

๑. นายชาลี    วัฒนเขจร 
๒. น.ส.เกศินี    พันธุมจินดา 
๓. นายเกรียงไกร    ด าประภา 
๔. นางชวาลัย    รัตนประยูร 
๕. น.ส.ฉันทนา    บุญโสม 
๖. นางเจริญศร ี   จันทร์สุข 
๗. นางนาที    เดชะราช 
๘. นางลดาวัลย์    มาลาค า 
๙. นายวิชญ์    วิชญปัญญากุล 
๑๐. ว่าท่ี ร.ต.หญิงวัชราภรณ์    โสมทิพย์ 
๑๑. นางศิรินทร ์   สุดคนึง 
๑๒. นางรัษม ี   บุญญะสิทธิ์ 
๑๓. นางเย็นอุรา      ศรีจันทร์ 
๑๔. น.ส.จารุวรรณ   เศรษฐวนิช 
๑๕. น.ส.ณัฐปวีณ์  ปานบุดดา 
๑๖. นายสมประสงค์   กล่ินเจ็ก 
๑๗. น.ส.จุฑารัตน์   พึงภพ 
๑๘. น.ส.อุไรวรรณ   ศรีสุวรรณ 
๑๙. น.ส.จุไรภรณ์    พงษ์ศรีสันติ 
๒๐. นางภนัทชา    ศุภนคร 

๒๑. น.ส.ณัฐณิชา    หัสราช 
๒๒. นายธนพงศ์   ปิ่นอินทร ์
๒๓. น.ส.อาทิตยา    สุขศรี 
๒๔. น.ส.ขวัญหทัย   ฟูเตฟ 
๒๕. นางรุ่งนภา    โชติกรณ์ 
๒๖. นางสุนีย ์   ค ามงคุณ 
๒๗. น.ส.ปาลิตา   อาจเดช 
๒๘. น.ส.อุไรวรรณ    เจริญโสภา 
๒๙. นางชุติมา    ภิญญาพงษ ์
๓๐. นายณัฐวุฒิ   เงินบ ารุง 
๓๑. น.ส.นิชดา   สุมาลี 
๓๒. น.ส.กฤษณภรณ์   กุตระแสง    
๓๓. นางกมลทิพย์    สายแสง 
๓๔. นายจีระศักดิ์    ศรีจันทร์แก้ว 
๓๕. น.ส.สมัญญา   ศรีมาตร 
๓๖. นางนิตยา    ธิราเพียร 
๓๗. นางพัสวี   ไพศาลธนสุข 
๓๘. นางปิยาภรณ์    วีระพันธุ ์
๓๙. นางบังอร    ปัสมะริสสา 
๔๐. น.ส.ไอรดา   ปาทอง 
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๔๑. น.ส.กนกวรรณ   สุวรรณพรม 
๔๒. นางสุกัญญา    จังโส 
๔๓. นางทิพย์วิภา    ถิรพรพงษ์ศิร ิ
๔๔. น.ส.นุชนาถ    บัวพุทธา 
๔๕. น.ส.อมรรัตน ์   บัวอิ่น 
๔๖. น.ส.นริศรา    วรรณโกษิตย์ 
๔๗. นายณชพัฒน์   จุทานุต 
๔๘. น.ส.อรรถกานท์    ทองแดงเจือ 
๔๙. นางจินตนา    สมโนชัย 
๕๐. นางปุณยานุช    มัฆนาโส 
๕๑. นายสันติ    จ่ันผ่อง 
๕๒. นางจิราพร   ธ ารงค์เกียรติ 
๕๓. น.ส.สายจิตรา   นิสาย 
๕๔. น.ส.นปภัช    สุขสุวรรณ 
๕๕. นางบุษรา    มิ่งขวัญ 
๕๖. น.ส.พรสวรรค์    มูลสาร 
๕๗. น.ส.จิราวรรณ    ผินนอก 
๕๘. นายธิติพงษ ์   โกสุม 
๕๙. นางกฤตพร    ดวงชาทม 
๖๐. น.ส.สุรีย์รัตน์   ช่ืนอารมณ์ 
๖๑. ว่าท่ี ร.ต.สุขสวัสด์ิ    เชียงหว่อง 
๖๒. นางระเบียบ    ละโว้ชัย 
๖๓. น.ส.สิธาภรณ์   ปันพิมาย 
๖๔. นายศิริพงษ ์   แสนศิริภัทรพงศ์ 
๖๕. นายกฤตภาส    มีค าแสน 
๖๖. นางกนกวรรณ    ศศิธร 
๖๗. นายพงศ์ประชา    คงนอง 
๖๘. นางอุไรวรรณ    ชัยรัตนวัฒน ์
๖๙. น.ส.จุฑามาศ   กมล 
๗๐. ว่าท่ี ร.ต.ภูดิศ    ควรระงับ 
๗๑. นายพรรษา    จรเขตต์ 
๗๒. นายนริทร์   เทพศิริ 
๗๓. นางอภิรดี   สุริยวงษ์ 

๗๔. น.ส.หนึ่งฤทัย    ศรีตังตา 
๗๕. นายประกอบ    น่วมจิตร 
๗๖. น.ส.เขมจิรา    ด่านขุนทด 
๗๗. น.ส.กนกลักษณ์   เพ็ชรพราว 
๗๘. น.ส.กัญญพัสร   ผลสุด 
๗๙. นายวุฒิชัย   พันธ์ทรัพย์ 
๘๐. น.ส.สุนีย์   หงษจินดา 
๘๑. น.ส.ลันทม    อุตระ 
๘๒. นายกิตติพัชญ์    ศศิพิทักษ์วงศ์ 
๘๓. นายชวลิต   แช่มเจริญ 
๘๔. นายศิวะเมศวร์   ภักดีบรรดิษฐ์ 
๘๕. นายคณาธิป   ใสแจ่ม 
๘๖. นายดอน    วงษ์สุด 
๘๗. นายสุพจน์   ไหมสมบุญ 
๘๘. นายเชวงศักดิ ์   ทัศคร 
๘๙. นางพันธุว์ดี    วิทวัสพันธุ ์
๙๐. น.ส.วารีรัตน ์   ชายสวัสด์ิ 
๙๑. น.ส.เบญจรัตน์    ทานธรรม 
๙๒. น.ส.กมลชนก    ทูปแป้น 
๙๓. นางนลิน ี   คล้ายส าเนียง 
๙๔. น.ส.อรุณี    มากบริบูรณ์ 
๙๕. นายจิรายุทธ   เหลืองพุฒิกุลชัย 
๙๖. น.ส.ณัฏฐพัชร์    เพิ่มกสิกรรม 
๙๗. น.ส.ชลธิชา   ช้างค า    
๙๘. นางปัญจพร    มีสมภพ 
๙๙. นายจ าเลียง    สมสืบ 
๑๐๐. น.ส.สุพรรณ ี   แย้มเนตร์ 
๑๐๑. นายภูริวัจน์   นาเมือง 
๑๐๒. น.ส.พาฝัน   แซ่ตั้ง 
๑๐๓. นางฎิฐาภรณ์    โยธินวัชรชัย 
๑๐๔. น.ส.จิราวรรณ   ปะโนรัมย์ 
๑๐๕. นางประภาพรรณ    ลีลาวัฒน์ศรีชัย 
๑๐๖. นางทัศนียา    เขตจัตุรัส 
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๑๐๗. นายกิตติภพ    ปักเชิญเช้ือ 
๑๐๘. นายสงกรานต์   เอี่ยมรอด 
๑๐๙. นายเด็น    มีสมภพ 
๑๑๐. นายวศิน    ศุภนคร 
๑๑๑. น.ส.อิสรา   โรจนบุรานนท์ 
๑๑๒. นายรัชชานนท์   พิพิธธนพงษ ์
๑๑๓. นางกชนิกา    พลจันทึก 
๑๑๔. นางจันทร์ทิพย์    บุญไทย 
๑๑๕. นางสมฤดี    สุรเสรีวงษ์ 
๑๑๖. น.ส.จารุวรรณ   โพธิจุไร 
๑๑๗. นายสุขสันต์   เพชรอาภรณ์ 
๑๑๘. นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 
๑๑๙. น.ส.ชุติมา    ทองมาก 
๑๒๐. ว่าท่ี ร.ต.ธนัท    เล็กเภา 
๑๒๑. นายอนันต์    ธ ารงค์เกียรติ 
๑๒๒. นางณัชญ์สรัล    ณัฐนันท์ธร 
๑๒๓. นายอนุรุทร    สุวรรณชาติ 
๑๒๔. นางอุไร    หวายบุตร 
๑๒๕. นางเสาวนี    วงษ์ป้อม 
๑๒๖. นายภาณุมาศ    คงสุวรรณ์ 

 
 
 

ส่ัง ณ วันท่ี   ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๗. นางทัศนีย์    ทองค า 
๑๒๘. นายภูวไนย   วงศ์วิริยะกุล 
๑๒๙. นายนพดล   แจ่มดวง 
๑๓๐. นายวุฒิชัย   แม้นรัมย์ 
๑๓๑. นายณัฐดนัย   โรจนกุล 
๑๓๒. นายณัฐวุฒิ    ศรีชุมภู 
๑๓๓. นายอนุรักษ ์   เตชะเถลิงผล 
๑๓๔. นางเสาวนีย์    สัจจะผลกุล 
๑๓๕. นางสาวลักษิกา   มีกุศล 
๑๓๖. นางศิริวรรณ    ต้ันซุ่นอั้น 
๑๓๗. น.ส.พลอยไพลิน    ค าไทย 
๑๓๘. น.ส.นวรัตน ์   รอดแก้ว 
๑๓๙. น.ส.พิมลพัชร์    กลีบมาลัย 
๑๔๐. น.ส.นันทวรรณ    สุขหน้าไม้ 
๑๔๑. นายพงศกร    ซ่องสกุล 
๑๔๒. น.ส.ชญานิศ    สารพันธ์ 
๑๔๓. น.ส.บุษกร   จันทะนุภา 
๑๔๔. นางวรรณภา   แสนยะบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
    (นายชาลี วัฒนเขจร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธญับุร ี



**หมำยเหตุ   การแต่งกาย “เสื้อสีเหลือง” 
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***หมำยเหตุ   การแต่งกาย “เสื้อสีเหลือง” 
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แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี 

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบท้ัง 3 ตอน เพื่อให้การ

ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ    หญิง     ชาย 
2. ต าแหน่ง       ผู้บริหาร   ครู    อื่นๆ 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ 

ของท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ 
การน าความรู้ไปใช ้

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน      
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและขั้นตอนวิธีการ      
3. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงตามเป้าหมาย      
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาและวิธีการขั้นตอนในการฝึกอบรม      
5. การใช้เวลาเหมาะสมตามท่ีก าหนดไว้      
6. ความสามารถในการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม      
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
4. อาหาร มีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม      
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ 
การน าความรู้ไปใช ้

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้      
2.  มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้      
3.  คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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กราฟสรุปความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี  
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 

   
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

 
 
ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งหมด  89 คน  แบ่งเป็น 

- เพศชาย   28  คน   คิดเป็นร้อยละ   31 
- เพศหญิง  61  คน   คิดเป็นร้อยละ   69 

ชาย, 28, 31% 

หญิง, 61, 69% 

แผนภูมิแสดง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 

หญิง 
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ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งหมด  89 คน  แบ่งเป็น 
-  ผู้บริหาร    0  คน   คิดเป็นร้อยละ  0 
-  ข้าราชการครู  30 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
-  อื่นๆ     0 คน   คิดเป็นร้อยละ  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0, 0% 

89, 100% 

0, 0% 

แผนภูมิแสดง ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

อื่นๆ 
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ /ความรู้ความเข้าใจ /การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี 

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

1. การถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร

มีความชัดเจน 

2. ความสามารถใน
การอธิบายเน้ือหา
และขั้นตอนวิธีการ 

3. การเชื่อมโยง
เน้ือหาในการ

ฝึกอบรมตรงตาม
เป้าหมาย 

4. มีความครบถ้วน
ของเน้ือหาและ
วิธีการขั้นตอนใน

การฝึกอบรม 

5. การใช้เวลา
เหมาะสมตามที่

ก าหนดไว้ 

6. ความสามารถใน
การตอบข้อซักถาม

ในการฝึกอบรม 

มากที่สุด 47 47 51 49 33 44

มาก 39 38 34 35 44 37

ปานกลาง 3 4 4 5 9 8

น้อย 2

น้อยที่สุด 1

47 47 

51 
49 

33 

44 

39 38 

34 35 

44 

37 

3 4 4 5 

9 8 

2 1 

จ า
นว

นค
น 

แผนภูมิความพึงพอใจท่ีมีต่อวิทยากร 
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1. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม 

2. ความพร้อมของ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

3. ระยะเวลาในการ
อบรมมีความเหมาะสม 

4. อาหาร มีความ
เหมาะสม 

มากที่สุด 52 48 29 13

มาก 33 35 40 20

ปานกลาง 3 5 16 36

น้อย 1 1 2 9

น้อยที่สุด 2 11

52 

48 

29 

13 

33 
35 

40 

20 

3 
5 

16 

36 

1 1 2 

9 

2 

11 

จ า
นว

นค
น 

แผนภูมิความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
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60

70

1. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองน้ี ก่อน การอบรม 2. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองน้ี หลัง การอบรม 
มากที่สุด 12 15

มาก 21 64

ปานกลาง 32 10

น้อย 21

น้อยที่สุด 3

12 
15 

21 

64 

32 

10 

21 

3 

แผนภูมิความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านความรู้ความเข้าใจ 
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1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้ 

2.  มีความมั่นใจและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 

3.  คาดว่าสามารถน าความรู้
ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 

มากที่สุด 24 21 16

มาก 55 52 50

ปานกลาง 10 16 21

น้อย 2

น้อยที่สุด 

24 
21 

16 

55 
52 

50 

10 

16 

21 

2 

จ า
นว

นค
น 

แผนภูมิความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 



28 
 

 

 



29 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการอบรม 
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