


ค ำน ำ 

 

 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง 

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้

ในการบริหารการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ 

ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกันเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงาน

ของนิสิตให้ เกิดผลประโยชน์สู งสุด  โดยขอบข่ายการศึกษาดูงานในฟื้ นที่ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มี โรงเรียนเป้าหมายในการศึกษาดูงานจ านวน 2 โรงเรียนได้แก่ 

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และโรงเรียนหัวหิน ทั้งนี้ก ารศึกษาดูงานนอกสถานที่ท าให้นิสิต 

ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียนที่มีสังกัดแตกต่างกัน 

คือเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ท าให้เห็นการจัดการศึกษา 

และการด าเนินการตามสภาพจริงของโรงเรียน 

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บริบท และภาพรวมของโรงเรียน แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ และอภิปรายผลของแบบประเมิน ข้อ เสนอแนะรวมถึงประโยชน์ที่ ได้รับ 

จากการศกึษาดูงานในครั้งนี้ 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการศึกษาดูงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งส าหรับการศึกษาดูงานครั้งต่อไป หากผิดพลาดประการใด ขดอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย



สำรบัญ 

บทที่           หน้ำ 

ค าน า           ก 

สารบัญ           ข 

บทที่ 1  โครงการ ศกึษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 1 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บทที่ 2  บริบท และภาพรวมของโรงเรียน      10 

บทที่ 3  วิธีการประเมนิ        31 

บทที่ 4  การวิเคราะหข์้อมูล       39 

บทที่ 5  สรุปผลการศกึษาดูงาน       45 

เอกสารอ้างองิ          48 

คณะผู้จัดท า          49 

ภาคผนวก หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ข้าศกึษาดูงานโรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย   

ค าสั่งแตต่ั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมศกึษาดูงานนอก   

สถานที่ 

ประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมศกึษาดู  

งานนอกสถานที่ 

แบบประเมินความพึงพอใจ       

รูปภาพ          

 



บทท่ี 1 

โครงกำรศกึษำดูงำนนอกสถำนที่ หลักสูตรกำรศกึษำมหำบัณฑิต 

สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศกึษำ 

 

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

หน่วยงำน  วิทยำลัยกำรศึกษำ 

 

1. ชื่อโครงกำร  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา   

2. ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยหลัก (UP Model) (อา้งองิแบบ บผ.1) 

 Comprehensive University    Community Engagement 

 International Publication     Partially World Class    AEC 

 

3. ควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/แนวปฏิบัติของหน่วยงำน 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ กลยุทธ์ที ่………1..……แนวปฏิบัติที่...2... 

 ด้านการวิจัย กลยุทธ์ที ่…………………แนวปฏิบัติที่....... 

 ด้านบริการวิชาการ กลยุทธ์ที ่…………………แนวปฏิบัติที่....... 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที ่…………………แนวปฏิบัติที่....... 

 ด้านการบริหาร กลยุทธ์ที ่…………………แนวปฏิบัติที่....... 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที ่…………………แนวปฏิบัติที่....... 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ กลยุทธ์ที ่…………………แนวปฏิบัติที่....... 
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4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  วิทยาลัยการศกึษา     

4.2 ผูร้ับผิดชอบ    ดร.ธารารัตน ์มาลัยเถาว์  โทร......089-1469458  

4.3 ผูป้ระสานงาน   นายอนุพนธ์  ค าหล้า   โทร.....086-2178687  

 

5. หลักกำรและเหตุผล  

การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละสังคม

หรือแต่ละระดับของการจัดการศึกษา ทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการบริหาร การจัดการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมข้อมูลสารสนเทศ (The Information Age) หรือที่

เรียกกันตามสมัยนิยมว่า “ยุคโลกาภิวัตน์ (The Globalization)” นั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการ

จัดการศึกษาเป็นอย่างมาก และคงจะต้องมีการพัฒนาปรับระบบหรือรูปแบบกระบวนการต่อ ไป

อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งตัวแปรส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย  

และมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุก ๆ ฝ่ายโดยเฉพาะ

ผู้บริหาร นักการศึกษา ครูอาจารย์รวมทั้งตัวผู้เรียนเองจะต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ  

และตระหนักในบทบาทหน้าที่ซึ่งคงจะต้องปรับเปลี่ยนไปให้ก้าวทันกับสภาพการณ์ทางสังคมและ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลใน

ภาพรวมต่อการจัดการศกึษาและการเรียนการสอนในอนาคต 

และปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านอันเนื่องมาจาก

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการด ารงชีวิต

ของคนทั่วไป  ให้เกิดการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของตนเองและประเทศต่างมีอัตราสูงขึน้ทุกขณะ

ความส าคัญของการพัฒนาประเทศจึงมิได้ขึ้นอยู่กับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับ

ศักยภาพและคุณภาพของคนในสังคม ที่เป็นพลังส าคัญเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการการจัดการเรียนรู้ในระดับสูง จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  

ที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตร โดยเฉพาะ
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การศึกษาจากประสบการณ์จริงจากการไปทัศนศึกษา ดูงานในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาที่ส าคัญ  

และเป็นก าลังที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้น าเอาสิ่งที่ได้พบ

เห็นมาน าไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาการศกึษา ในหน่วยงานของตนใหเ้จริญก้าวหน้าต่อไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต 

โดยเนื้อหาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในด้านการบริหารการศึกษามีความจ าเป็นต้องศึกษา  

ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพี่อให้นสิิตได้เรยีนรูท้ักษะด้านวิชาการและทักษะด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ วิทยาลัย

การศึกษา ได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตปริญญาโทสาขาวิชา  

การบริหารการศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและวิธีการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างจากเดิม เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 

สามารถน าไปประยุกต์ใชก้ับวิชาชีพของนสิิตในอนาคต 

 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อ 

การเรียนและการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 

 6.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคม 

และวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน 

 6.3 เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุด 

 

7.  เป้ำหมำยของโครงกำร 

7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิน้......................34..............คน ประกอบด้วย 

    นิสติ       จ านวน........33..............คน 

      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน...........1.............คน 

   อื่นๆ.....................  จ านวน.........-...............คน 
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7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

       1. เป็นโครงการที่น านิสิตออกไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน  

การสอนและท ารายงานตามหัวขอ้ที่ก าหนดเพื่อน าเสนอในช้ันเรียน 

2. มีการบูรณาการรว่มกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

         - การเรียนการสอน โดยนิสิตศึกษาดูงานในสถานประกอบการและน ามาสรุป 

เป็นบทเรียนเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 

 

8. ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย 

KPI ค่ำเป้ำหมำย 

ปริมาณ  :   นิสิตเข้าร่วมโครงการ                                          ร้อยละ 100 

คุณภาพ :   นิสติได้ทราบถึงการจัดการศกึษาของ

สถาบันการศึกษา 

                ในภูมภิาคอื่น 

ในระดับมาก 

ในระดับมาก 

เวลา     :    ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 

9. ลักษณะกิจกรรม/เน้ือหำที่จะด ำเนินกำร (โดยย่อ) 

  การฝกึอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย     การค้นคว้า ส ารวจ วิเคราะห ์ 

              ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์     การใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและ 

               วิชาชีพ 

  การใหบ้ริการวิจัย       การใหบ้ริการเกี่ยวกับหลักสูตร 

              การเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล     การใหบ้ริการทางด้านเทคโนโลยี 

              การศึกษา 

  การใหบ้ริการสารสนเทศ      อื่น ๆ (ระบุ)  
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10. งบประมำณด ำเนินกำร  

- 

 

11. แผนด ำเนินงำน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 

2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการ

ด าเนนิงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

     

 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ด าเนินงานตาม

โครงการ 

              

ขั้นสรุปและ

ประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมิน

โครงการ 

              

ขั้นการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A)  

1. สรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

2. ติดตาม

ประเมินผล 

การด าเนินงาน 
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12.  วัน  เวลำ และสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร 

 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม     วันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2563     

 2) สถานที่จัดกิจกรรมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และโรงเรียนนานาชาติสมถวิล อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรขีันธ์ 

 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นิสิตได้ รับความรู้และประสบการณ์ ที่ นอกเหนือจาก ช้ันเรียนและต าราเรียน 

อันจะก่อให้เกิดแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

ของตนเอง 

2. นิสติได้พัฒนาทักษะทางดา้นภาษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 

 3. นิสิตที่ ร่วมไปศึกษาดู งานได้พัฒนาตนเอง ให้มีทักษะการบริหารและการจัด 

การการศึกษา 

 

14. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร   

      นิสิตที่ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาดูงานสรุป

เป็นรูปเล่มตามหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ จ านวน 1 เล่ม เพื่อน าไปปรับใช้ใน  

การด าเนินการปฏิบัติงาน 
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ก ำหนดกำรโครงกำรศึกษำดูงำน 

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

 ณ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระหว่ำงวันที่ 7 - 10 ตุลำคม 2563 

 

วันท่ี 7 ตุลำคม 2563  

16.00 น. คณะพรอ้มกันที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 8 ตุลำคม 2563  

06.30 น. ถึงอ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์โดยสวัสดิภาพ 

08.30 น. ศกึษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย 

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 น. ศกึษาดูงาน ณ โรงเรียนสมถวิล    

16.30 น. เดินทางเข้าที่พักและพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันท่ี 9 ตุลำคม 2563  

09.00 น. เดินทางสักการะพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดเขาตะเกียบ 

11.00 น. 

 

13.00 น. 

 

18.00 น 

ศกึษาดูงานด้านสังคม – ชุมชน ณ ตลาดน้ าสามพันนามแวะรับประทานอาหาร

กลางวัน 

เดินทางสูห่าดหัวดอน (หาดตะเกียบฝัง่ทิศใต้) พักผอ่นตามอัธยาศัย 

เยี่ยมชมตลาดกลางคืน Cicada Market  

เดินทางเข้าที่พักและพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันท่ี 10 ตุลำคม 2563  

09.00 น. เดินทางสูไ่ร่องุน่ Monsoon Valley 

12.00 น. แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เยี่ยมชม The Venezia hua hin 

16.00 น. เดินทางออกจากอ าเภอ หัวหนิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

วันท่ี 11 ตุลำคม 2563 

06.30 น. 

 

ถึงมหาวิทยาลัยพะเยาโดยสวัสดิภาพ 
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รำยชื่อผู้ร่วมเดินทำงศึกษำดูงำน ณ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อาจารย์ จ านวน 1 คน ดังนี้ 

    1. ดร.ธารารัตน์  มาลัยเถาว์  

    2. ดร.สุนทร คล้ายอ่ า  

 

รายชื่อนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา จ านวน 33 คน ดังนี้ 

ที่    รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

1 62206264 นางสาวกฤษณา  บัวเนียม 084-4477113 

2 62206275 นายกิตตศิักดิ์  แสนอุบล 084-6091218 

3 62206286 นางสาวจิตต์พิชชา   จริยา 094-7169562 

4 62206297 ว่าที่รอ้ยตรีหญิง เจนจริา  ตัวลือ 088-4115156 

5 62206309 นางสาวฐิติวรดา  จันทร์แมน 093-1831313 

6 62206310 นายณรงค์  อินดี 081-0237250 

7 62206321 นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ชัยนนถี 095-5688448 

8 62206332 นายดนัย  ใจเย็น 098-7851039 

9 62206340 นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย์ 081-0285533 

10 62206354 สิบเอกนพดล  สมทรัพย์ 084-4822746 

11 62206365 นางสาวนันท์ดณุชยา  ณภัคพงศชั์ย 097-9579405 

12 62206376 นางสาวนัยนา  สุนะเสน 061-6292662 

13 62206387 นายบัญชา  แสงอรุณ 093-1376760 

14 62206398 นางสาวประกายแก้ว  แก้วอินตะ๊ 093-3046977 

15 62206400 นางสาวพัชราภรณ์  นะภใิจ 087-3602134 

16 62206411 นางสาวพิชยา  พานธงรักษ์ 086-9199924 

17 62206433 พระมหาภัทรดนัย  ก าจัด 080-7693503 

18 62206444 นายภาคิน  เกษณา 093-1318464 

19 62206455 นางสาวมยุรี  รินศรี 091-8519592 

20 62206466 นางสาวมัทนี  คิดว่อง 080-4998493 
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21 62206488 นางยุพิน  อังกูรพร 093-2409593 

22 62206499 นายรณชัย  ปินใจ 098-7622184 

23 62206502 นายฤทธิชัย  สุขแก้ว 091-6297649 

24 62206512 นางสาววรรณวณิช  ขัดจา 095-8970919 

25 62206523 นางสาววรัชญ์ขวัญ  ปัญวิยะ 065-5354154 

26 62206534 นายวิศรุฬห์  เทพสุรินทร์ 093-3086674 

27 62206545 นางสาววีณา  ทิมคล้าย 094-7614817 

28 62206556 นายศราวุฒิ  จนิดา 065-2790754 

29 62206567 นางสาวศศิภรณ์  สามารถ 088-2612513 

30 62206578 นายสรัลรัชต์  ดอนมูล 093-3169797 

31 62206590 นายอนุพนธ์  ค าหล้า 086-2178687 

32 62206602 นางสาวอรดี  ทิพย์พิทยานุวัฒน์ 086-8817527 

33 62206613 นางสาวอัสนี  โปราณานนท์ 081-9930417 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

บริบท และภำพรวมของโรงเรียน 

 

ประวัติควำมเป็นมำ 

โรงเรียนหัวหิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494 เดิมเรียกว่า โรงเรียนมัธยมประจ า

อ าเภอ ระยะแรกอาศัยห้องเรียนของโรงเรียนเทศบาลประชาธิปถัมภ์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน

ในปัจจุบัน) 1 ห้อง มีนักเรียนระดับช้ันมัธยม 1 จ านวน 23 คน ทางกรมวิสามัญศึกษาได้ส่งครูจาก

โรงเรียนประจวบวิทยาลัยมาช่วยสอน 2 คน คือ นายสิน สุหร่าย และนายสุรินทร์ สุภาพสวัสดิ์ใช้

อักษรย่อโรงเรียนว่า ป.ข.5 ซึ่งหมายถึง โรงเรียนรัฐบาลล าดับที่ 5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 

พ.ศ. 2495 ได้ขยายช้ันเรียนเพิ่ม เป็นช้ัน ม.2 จึงจ าเป็นต้องเพิ่มห้อง โดยการแบ่ งกั้นห้องด้วย 

ฝาเสื่อล าแพน ในปีเดียวกันนี้ กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน 1 แปลง ริมถนนหัวหิน 

ที่ดินดังกล่าวติดป่าช้าวัดหัวหิน เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท และมอบให้โรงเรียนช่างไม้ประจวบฯ 

เป็นผู้ก่อสร้าง ในวงเงิน 15,000 บาท เป็นอาคารไม้ขนาด 3 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง นับเป็นอาคารไม้

หลังแรก เสร็จใช้การได้ในปี พ.ศ. 2496 ในปีเดียวกันนี้กรมวิสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายสวัสดี  

ณ พัทลุง มาเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน มีครูเพิ่มขึ้นรวมเป็น 5 คน โรงเรียนได้รับ  

การพัฒนาการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับการกล่าวขวัญชมเชย 

นักเรียนมสีัมมาคารวะ มีความสมัครสมานสามัคคี 

ต่อมากรมวิสามัญ มีหนังสือแจ้งจังหวัดว่า ไม่มีนโยบายจะขยายช้ันเรียนในระดับ ม.4 

ท าให้เกิดความระส่ าระสายในกลุ่มผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงน าบุตรหลานของตน  

ไปเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น คงเหลือนักเรียนเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ยังหวังว่ากรมวิสามัญศึกษาจะ

อนุญาตให้ขยายช้ันเรียนได้ กลุ่มผู้ปกครองได้พยายามต่อรองโดยยินดีรับผิดชอบในเรื่องที่ 

กรมฯ อ้างถึงข้อจ ากัดก าลั งครู เป็นต้น ในที่สุดด้วยความพยายามและความตั้ งใจจริง 

ของผู้ปกครอง ซึ่งน าโดยคุณพร้อม สุวัฒนา ท าให้กรมฯ อนุญาตให้เปิดสอนในระดับ ม.4 ต่อไปได้ 

โดยผู้ปกครองของนักเรียนทั้ ง 10 รายที่ เหลืออยู่  ได้จัดสร้าง โต๊ะเรียนเองคนละ 1 ชุด  

ชุดละ 150 บาท และบริจาคเงินซื้อวัสดุสร้างห้องเรียน 1 ห้อง ผู้ปกครองนกเรียนที่เป็นช่างท่าน

หนึ่ง ได้อุทิศเวลาช่วยควบคุมการก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนขนาด 9x12 เมตร ใช้แรงงานนักเรียน

ชาย 78 คน ที่อยู่ในรุ่นแรก 
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ในเรื่องอัตราก าลังครูที่ประสบปัญหาขาดแคลน ก็ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศึกษาธิการ

อ าเภอหัวหิน คือ นายพรหม สว่างแจ้ง พร้อมด้วยครูช่วยราชการส านักงานศึกษาธิการอ าเภอหัว

หิน อีก 2 ท่าน คือ นายบุญลือ สัมพันธารักษ์ และนายมนัส ประกอบชาติ ซึ่งเป็นคนหัวหิน 

ได้อุทิศเวลาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดตลอดปีการศึกษานั้น นอกจากนี้ 

ในด้านสถานที่ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระศีลวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดหัวหิน มอบเนื้อที่ส่วน 

ที่เป็นป่าช้าของวัดให้ ท าให้เนือ้ที่ของโรงเรียนขยายเพิ่มขึ้นอกีมาก 

โรงเรียนหัวหินได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ มีผู้บริหารและครูหลายต่อหลายท่านที่

หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าใหแ้ก่โรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน มศีษิย์เก่า

มากมายหลายรุ่นที่ประสบความส าเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 

อันบ่งบอกถึงศักยภาพของโรงเรียนหัวหนิ 

 
 

 



12 
 

ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรยีนหัวหิน เป็นโรงเรียนในสังกัดของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 10 

โดยเปิดท าการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง 6 ก่อตั้ งเมือ 1 มิถุนายน 2494 

เป็ น โร ง เรี ย น ส หศึ ก ษ า  ตั้ ง อ ยู่ เล ขที่  184 ถนนชมสิ น ธุ์  ต าบ ล หั วหิ น  อ า เภ อหั วหิ น 

จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ เนือ้ที่ของโรงเรียน 29 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา 

 

ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. เลข ๕ พร้อมรัศมี หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนที่ 5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 2. เรือใบในวงกลม หมายถึง การเปรียบโรงเรยีนเป็นเรือ โดยครูเปรียบเสมอืนนายท้ายเรอื 

น านักเรียนไปสู่ฝ่ัง คอืความส าเร็จ 

 3. รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธ  หมายถึง คตพิจน์ประจ าโรงเรียน 

 4. พ.ศ.๒๔๙๔ หมายถึง ปีพุทธศักราชที่ก่อตัง้โรงเรียน 

 5. โรงเรียนหัวหนิ หมายถึง ชื่อเต็มของโรงเรียน 

 

สิ่งสักกำรบูชำ 

1. พระบรมรูปประทับยืนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6 

ประดิษฐานอยู่ทางเข้าโรงเรียนด้านหนา้ ชาวฟ้าขาวเรียกว่า พ่อราม (รามวชิราวุธ) 

2. พระพุทธบวรสันติมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปนั่ง ปางสมาธิ ซึ่ง คุณวิไล จรรยากุล 

เป็นผู้สรา้งและมอบให้โรงเรียน 
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คติพจน์ 

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธ  แปลว่า พึ่งรักษาความดีของตนไว้ 

 

ค ำขวัญ 

เรียนดี มีวนิัย ใฝ่คุณธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 

 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

ต้นไผ่ หมายถึง ความสามัคคี 

 

ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน 

ดอกประดู่แดง หมายถึง ความรักความเสียสละ 

 

ปรัชญำของโรงเรยีนหัวหิน 

ปญฺญา โลกฺสมิ ปชฺโชโต     (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 

 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ 

เบอร์โทรศัพท์  032 511127 และ 092 7694134 

Email     huahinschool184@gmail.com 

 

ชื่อภำษำอังกฤษ Huahin school 

อักษรย่อ  HH 

ประเภท  ทั้งรัฐบาลและเอกชน (กึ่งกลาง) 

สังกัด   สพม. เขต 10 

สถำปนำ  1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 

รหัส   1005770701 

ส ี    สีฟ้า - สีขาว 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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สีฟ้ำ หมายถึง ความสูงสง่ ความส าเร็จ และความรุง่โรจนข์องชีวติ 

สีขำว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ 

เพลง   มาร์ชโรงเรียนหัวหนิ 

เว็บไซต์  โรงเรียนหัวหนิ 

ห้องเรียน หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.,  

หอ้งเรียนพิเศษ English Programe 

สถำนที่ 

ในปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารช่ัวคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลังอาคาร

พยาบาล 1 หลัง หอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 8 ที ่

2หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 6 ที่ 5 หลัง และสนามฟุตบอล 1 สนามบ้านพักครูเดี่ยว 17 หลัง 

บ้านพักครูแบบเรือนแถว 3 หลัง บ้านพักภารโรงเดี่ยว 1 หลัง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.huahin.ac.th/
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อำคำรเรยีน 

อำคำรอัศวพำหุ 

อาคารอัศวพาหุ หรือ อาคาร 1 (หมายเลข 1) ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของโรงเรียน เป็นอาคาร 

ที่มีห้องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ป ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับ

อาคาร 3 เรียงจากห้องทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคาร ช้ันแรก ประกอบไปด้วย 

ห้องธุรการ ,ห้องพัสดุ  ,งานนโยบาย ,ห้องวิชาการ ,ห้องอ านวยการช้ันที่สอง (121 - 126) 

ประกอบไปด้วย ห้องพยาบาล ,ห้องเรียน Intensive จ านวน 6 ห้อง ,ห้องแนะแนวช้ันที่สาม 

(131 - 136) ประกอบไปด้วย หอ้งเรียน intensive 
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อำคำรพระขรรค์เพชร 

อาคารพระขรรค์เพชร หรือ อาคาร 2 (หมายเลข 2) เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 

เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ค ส่วนใหญ่ เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตัวอาคารวางตัว 

ในแนวตั้งฉากกับสนามกีฬาเรียงจากทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคารช้ันแรก (211 - 216) 

ประกอบไปด้วยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขนาด 2 ห้อง, ห้องพักครู 1, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

ขนาด 2 ห้อง, ห้องพักครู 2 ,ห้องเรียน 215 ,ห้องปกครองช้ันสอง (221 - 226) ประกอบไปด้วย 

ห้องเรียนโต๊ะรวม, ห้องเก็บอุปกรณ์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องพักครู ขนาด 2 ห้อง, ห้องปฏิบัติการ

ขนาด 2 ห้อง ช้ันสาม (231 - 236) ประกอบไปด้วย ห้องเรียนโต๊ะรวม x3, ห้องโครงการ

วิทยาศาสตร์ (4/1) 
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อำคำรศรีอยุธยำ 

อาคารศรีอยุธยา หรือ อาคาร 3 (หมายเลข 3) เป็นอาคารวิทยบริการ อาคารเรียนแบบ 

318 ตัวอาคารวางตัวในแนวขว้างกับสนามกีฬาเรียงจากทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคาร  

ช้ันหนึ่ง เป็น ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดโรงเรียนหัวหิน) ช้ันสองประกอบไปด้วย ห้องจัดการ

เครือข่าย, ห้องพักครู, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ช้ันสาม ประกอบไปด้วย ห้องสมุดอินเตอร์ , 

หอ้งพักครู ขนาด 2 หอ้ง, หอ้งเรียน English Program 
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อำคำรรำมจติิ 

อาคารรามจิติ หรือ อาคาร 4 (หมายเลข 4) เป็นอาคารของนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.2 

อีกทั้งยังมีห้องประจ าหมวดสาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและสังคมอยู่ด้วย อาคารแบบ 216 

ล/ป 29 ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 2เรียงจากตะวันตกไปตะวันออกช้ันหนึ่ง 

ประกอบด้วย ห้องหัตถกรรม, ห้องเครื่องบิน, ห้องเรียนแบบผนังกัน, ห้องโสตช้ันสอง ประกอบไป

ด้วย ห้องภาษาไทย และห้อง เดอะสมายคลับ, ห้องเรียนเก้าอี้เดี๋ยว, ห้องภาษาไทย 2 และห้อง

ภาษาต่างประเทศชัน้สาม ประกอบไปด้วย หอ้งพระพุทธ, หอ้งเรียนแบบเก้าอีเ๋ดียว, หอ้งสังคม 
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อำคำร 60ปี โรงเรียนหัวหิน 

อาคาร 60ปี โรงเรียนหัวหิน หรือ อาคาร 5 (หมายเลข 5) เป็นอาคารช่ัวคราว ส่วนใหญ่จะ

เป็นห้องระดับช้ัน ม3 ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 2 เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 

โดยใช้ช่วงปิดภาคเรียนในการด าเนินการก่อสรา้งตอ่ 
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ข้อมูลครู/บุคลำกร โรงเรียนหัวหิน 

 

 ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหัวหนิ 

จ านวน ชาย 77   คน หญงิ 201  คน รวมทั้งหมด 278  คน 

จ ำแนกครูจ ำแนกตำมสำยงำน ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผูอ้ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

 เชี่ยวชาญ คศ. 0 0 0 

 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 

 2. รองผูอ้ านวยการ

โรงเรียน 

- คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 1 0 1 

 3. ครู - คศ.1 13 27 40 

 ช านาญการ คศ.2 8 36 44 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 24 25 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 22 87 109 

 4. ครูผูช่้วย - ครูผูช่้วย 34 83 117 

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_kru13-1.php?School_ID=1077280255&Area_CODE=101710
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 5. ลูกจา้งประจ า - - 4 1 5 

 6. พนักงานราชการ - - 1 1 2 

 7. ลูกจา้งช่ัวคราว - - 14 28 42 

รวมทั้งหมด 77 201 278 
   

 

 

 

ข้อมูลนักเรยีน โรงเรียนหัวหนิ ปีกำรศึกษำ 2563 

ข้อมูลนักเรยีน โรงเรียนหัวหนิ ปีกำรศึกษำ 2563 

ชั้น/เพศ ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 

อบ.1 0 0 0 0 

อบ.2 0 0 0 0 

อบ.3 0 0 0 0 

รวม อบ. 0 0 0 0 

ป.1 0 0 0 0 

ป.2 0 0 0 0 

ป.3 0 0 0 0 

ป.4 0 0 0 0 

ป.5 0 0 0 0 

ป.6 0 0 0 0 

รวมประถม 0 0 0 0 

ม.1 262 253 515 12 

ม.2 265 247 512 12 

ม.3 203 264 467 12 

รวมมัธยมต้น 730 764 1,494 36 

ม.4 117 180 297 8 

ม.5 140 171 311 8 

ม.6 85 195 280 8 
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ปวช.1 0 0 0 0 

ปวช.2 0 0 0 0 

ปวช.3 0 0 0 0 
รวมมัธยมปลำยและเทียบเท่ำ 342 546 888 24 

รวมทั้งหมด 1,072 1,310 2,382 60 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏำคม   2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนหวัหนิ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร ์

 จ ำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

งบประมาณ สพฐ.       2 เครื่อง 

จัดหาเอง/บริจาค:       259 เครื่อง 

รวม       261 เคร่ือง 

ใช้งานได้:       256 เครื่อง 

ใช้งานไม่ได้:       5 เครื่อง 

 จ ำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อกำรบรหิำรจัดกำร 

งบประมาณ สพฐ.       0 เครื่อง 

จัดหาเอง/บริจาค:       56 เครื่อง 

รวม       56 เคร่ือง 
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ใช้งานได้:       56 เครื่อง 

ใช้งานไม่ได้:       0 เครื่อง 

จ ำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

คอมพิวเตอร์:       317 เคร่ือง 

ใช้งำนได้:       312 เคร่ือง 

ใช้งำนไม่ได้:       5 เคร่ือง 

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ระบบเครือข่ำย 

ระบบเครือขา่ย (LAN):        ไม่มรีะบบเครือขา่ย LAN 

ระบบเครือขา่ยไร้สาย (Wireless LAN):        ไม่มรีะบบเครือขา่ยไร้สาย (Wireless LAN) 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) โรงเรียนหัวหิน 
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ฝ่ำยบริหำร 
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ฝ่ำยวิชำกำร 
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งานธุรการและ
สารบรรณ

งานการเงนิและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานบุคลากร

งานเวรรักษาการณ์

งานแผนงาน/สารสนเทศ
และประกันคุณภาพ

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
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กิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 

 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
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กิจกรรมลูกเสือ 
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กิจกรรมจติอาสา 

 



 

บทท่ี 3 

วิธีกำรประเมิน 

 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงเรียนหัวหิน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1. ประชากร 

2. วิธีด าเนนิการประเมนิโครงการ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 
 

1. ประชำกร 

 ประชากร คือ ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 33 คน 

 

2. วิธีด ำเนินกำรประเมินโครงกำร 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ในการประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาใช้แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 สอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (Check lists)  

จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่  2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา เป็นค าถามลักษณะแบบให้เลือกตอบ แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

จ านวน 3 ด้าน (20 ขอ้ค าถาม) โดยมีเนือ้หา ดังนี้ 
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1. ด้านบริบทของโรงเรียน 

2. ด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

3. ด้านประโยชน์ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 

2.2 เกณฑ์กำรให้คะแนนในแบบสอบถำม 

เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม ตอนที่  2 เป็นข้อค าถามชนิดประเมินค่า  

(Rating scale) ประเมินค่า 5 ระดับ เกณฑก์ารตอบมี 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด. 2553, หน้า 122 - 143) ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

     4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

     3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

      2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปรผลข้อมูลระดับความพึงพอใจ (แปลผล) โดยน าค่าเฉลี่ยไปพิจารณากับ

เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2554, 

หนา้ 122 - 143) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมายวา มคีวามพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมายวา มคีวามพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 

 

2.3 ขั้นตอนในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

       1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การประเมินโครงการ เอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขอบเขต และประเด็นในการประเมนิ 
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       2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

       3. สร้างเป็นข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาด้านการด าเนินโครงการ และผลผลิตของ

โครงการ โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นแบบค าถามชนิดประเมินค่า (Rating scale) ประเมินค่า 

5 ระดับ คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

       4. จัดพิมพแ์บบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม 2563 มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จ านวน 33 คน 

 

4. สถิติที่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผู้ประเมินได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย 

 1)  ค่ำเฉลี่ย (Mean) หรอืเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิต เป็นต้น 

(บุญชม ศรสีะอาด. 2553: 55 - 57) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย  (Mean) ใชสู้ตร 

    μ =
∑ fx

N
 

เมื่อ      μ    แทน        ค่าเฉลี่ย 

          ∑        แทน        ผลรวมทั้งหมด 

          f         แทน        ความถี่ของคะแนนแต่ละคะแนน 

          x        แทน        ระดับคะแนน 

           N        แทน        จ านวนทั้งหมดของประชากร 

2)  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (Standard  Deviation)  เป็นการวัดการกระจายที่นยิมใชก้ัน

มากเขียนแทนด้วย  S.D.  หรอื S (บุญชม ศรสีะอาด. 2553: 85 – 86) ดังนี ้
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                    สูตร    σ  =   √
N ∑ fx2−(∑ fx)

2

N(N−1)
 

เมื่อ     σ   แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กรณีประชากร) 

X  แทน    คะแนนแตล่ะตัว       

∑fx2 แทน    ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในแต่ละคน 

 (∑fx)2 แทน    ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตล่ะคนยกก าลังสอง 

      N    แทน    จ านวนคะแนนในกลุ่มนัน้ 
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจโครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ

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

... 

ค ำชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ในการบริหาร

การศึกษา 2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและ

วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน 3) เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และการเรียนการสอนในหน่วยงานของ

นิสติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  

2. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกน าไปประมวลผลใน

ภาพรวม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยไม่มีผลต่อ

การปฏิบัติหนา้ที่ และสถานภาพทางราชการของผูต้อบแบบสอบถามแต่อย่างใด 

3. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สอบถามข้อมูลกับนิสิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัย

การศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 

 จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้  

จะขอบคุณยิ่ง 

 

  

      นิสติปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

            หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตอนที่ 1 สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง �� หน้าข้อความ หรือเติมค าในช่องว่างที่ตรงกับ

ความเป็นจริง 

1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. ต ำแหน่ง   ผูบ้ริหาร  ครู   นักวิชาการ    อื่น ๆ___________ 

3. สังกัด  สพฐ.  อปท.          สช.               อื่น ๆ___________ 

4. ระหว่ำงวันที่.............................7-11 ตุลาคม 

2563................................................................................................... 

     สถำนที่ศึกษำดูงำน..............โรงเรียนหัวหนิ 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจโครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑติ 

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

ข้อ 
ควำมพึงพอใจโครงกำรศกึษำดูงำนนอกสถำนที่  

หลักสูตรกำรศกึษำมหำบณัฑติ สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ 

ระดับควำมคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1) ด้ำนบริบทของโรงเรียน 

1 ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน      

2 การตอ้นรับจากโรงเรยีน      

3 การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน      

4 การศกึษาตามสภาพจริงเชิงประจักษ์      

2) ด้ำนกำรด ำเนินกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี 
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1 การตดิต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว      

2 ก่อนกำรศึกษำดูงำน  : ความรู ้ความเข้าใจในเนือ้หาของ

การศกึษาดูงานในครั้งนี้ 

     

3 หลังกำรศึกษำดูงำน  : ประสบการณ ์และความรูท้ี่ได้รับ

เพิ่มขึน้จากการศกึษาดูงาน 

     

ข้อ 
ควำมพึงพอใจโครงกำรศกึษำดูงำนนอกสถำนที่  

หลักสูตรกำรศกึษำมหำบณัฑติ สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ 

ระดับควำมคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

4 ความเหมาะสมของสถานที่ศกึษาดูงาน      

5 ความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหาร      

6 ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดินทาง      

7 ความเหมาะสมของระยะเวลาการศกึษาดูงาน      

8 ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของวิทยากร      

9 สื่อ และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการน าเสนอมีความทันสมัย      

10 การมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น ตัง้ค าถาม หรือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าศกึษาดูงาน 

     

11 โรงเรียนมีระบบการด าเนนิงาน และการจัดการที่ดี      

3) ด้ำนประโยชน์ 

1 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศกึษาดูงาน      

2 มีการน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการศกึษาดูงานในครั้งนี้

มาประยุกต์ใชใ้นงานที่เกี่ยวข้อง 

     

3 การได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศกึษาดูงาน      

4 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมศกึษาดูงาน      

5 ความพึงพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมโครงการ      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านมคีวามประทับใจจากโครงการศึกษาดูงานนี้อย่างไร 

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

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

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

2. ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงในด้านใด หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

 

***ขอขอบคุณที่ท่านให้ความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามอยา่งดยีิ่ง*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4 

ผลกำรด ำเนินกำรและวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 ผลการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงเรียนหัวหิน ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รายวิชา ภูมิภาคศกึษา (176782)  ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศกึษา 

2563 ได้ท าการแจกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 33 

ฉบับและได้ รับแบบสอบถามกลับจ านวน  33 ฉบั บ  โดยคิดแบบสอบถามทั้ งหมดเป็ น 

ร้อยละ 100 ผลปรากฏดังรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1. เพศ  

ชาย จ านวน 12  คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.36 

หญิง จ านวน 21  คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.64 

 

2. ต าแหน่ง 

ผูบ้ริหาร จ านวน   2  คน คิดเป็นรอ้ยละ  6.06 

ครู จ านวน 26  คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.79 

นักวิชาการ จ านวน   5  คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.15 

 

3. สังกัด 

สพฐ. จ านวน 21  คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.64 

อปท. จ านวน  9  คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.27 

สช. จ านวน  3  คน คิดเป็นรอ้ยละ  9.09 
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 จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 33 คน พบว่า 

เพศชายจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 เพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 

ต าแหน่ง ผู้บริหาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ต าแหน่ง ครู จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

78.79 ต าแหน่ง นักวิชาการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 สังกัด สพฐ. จ านวน 21 คน คิด

เป็นร้อยละ 63.64 สังกัด อปท. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และสังกัด สช. จ านวน 3 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 9.09  

 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจโครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ หลักสูตรกำรศึกษำ

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศึกษำ 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

 

ข้อ 

ควำมพึงพอใจโครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี 

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล อันดับ 

ด้ำนบริบทของโรงเรยีน 

1 ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 4.36 87.27 มาก 2 

2 การตอ้นรับจากโรงเรยีน 4.42 88.49 มาก 1 

3 
การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน 
4.21 84.24 มาก 3 

4 การศกึษาตามสภาพจริงเชิงประจักษ์ 4.42 88.49 มาก 1 

ด้ำนกำรด ำเนินกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 

1 
การตดิต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความ

สะดวกรวดเร็ว 
4.42 88.49 มาก 4 

2 

ก่อนกำรศึกษำดูงำน  : ความรู ้ความเข้าใจใน

เนือ้หาของการศกึษาดูงานในครั้งนี้ 

 

4.12 82.42 มาก 10 
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3 
หลังกำรศึกษำดูงำน  : ประสบการณ ์และความรูท้ี่

ได้รับเพิ่มขึ้นจากการศกึษาดูงาน 
4.49 89.70 มาก 2 

4 ความเหมาะสมของสถานที่ศกึษาดูงาน 4.52 90.30 มากที่สุด 1 

5 ความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหาร 4.33 86.67 มาก 6 

6 ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดินทาง 4.27 85.46 มาก 8 

7 ความเหมาะสมของระยะเวลาการศกึษาดูงาน 4.30 86.06 มาก 7 

8 ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของวิทยากร 4.39 87.88 มาก 5 

9 สื่อ และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการน าเสนอมีความทันสมัย 4.18 83.64 มาก 9 

10 

การมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น ตัง้ค าถาม 

หรอืการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าศกึษา 

ดูงาน 

4.18 83.64 มาก 9 

11 โรงเรียนมีระบบการด าเนนิงาน และการจัดการที่ดี 4.46 89.09 มาก 3 

ด้ำนประโยชน์ 

1 
มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศกึษา 

ดูงาน 
4.39 87.88 มาก 3 

2 
มีการน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการศกึษา 

ดูงานในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง 
4.61 92.12 มากที่สุด 1 

3 การได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศกึษาดูงาน 4.46 89.09 มาก 2 

4 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมศกึษา 

ดูงาน 
4.33 86.67 มาก 4 

5 ความพึงพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมโครงการ 4.46 89.09 มาก 2 

ภำพรวม 4.37 87.34 มำก - 
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 จากการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นรอ้ยละ 87.34 พิจารณารายด้าน พบว่า 

 ด้ำนบริบทของโรงเรยีน 

      การต้อนรับจากโรงเรียนและการศกึษาตามสภาพจริงเชิงประจักษ์ มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.49  ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.27 และการ

น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นรอ้ยละ 85.46 ตามล าดับ 

 ด้ำนกำรด ำเนินกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี 

      ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.30 ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.70 โรงเรียนมีระบบการ

ด าเนินงานและการจัดการที่ดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 

89.09 การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.49 ความเช่ียวชาญและความพร้อมของวิทยากร มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42      คิดเป็นร้อยละ 87.88 ความเหมาะสมของ

สถานที่พักและอาหาร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67 

ความเหมาะสมของระยะเวลาการศกึษาดูงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 

คิดเป็นร้อยละ 86.06 ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดินทาง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67 สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอมีความทันสมัยและ

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้า

ศกึษาดูงาน มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 4.18 คิดเป็นรอ้ยละ 83.64 และความรู้ 

ความเข้าใจในเนื้อหาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.12 คิดเป็นรอ้ยละ 82.42 ตามล าดับ 
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ด้ำนประโยชน์ 

      มีการน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในงานที่

เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.12 การได้รับ

ความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานและความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.09 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ

โครงการศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.88 

และมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นรอ้ยละ 86.67 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

     1. ท่านมคีวามประทับใจจากโครงการศกึษาดูงานนีอ้ย่างไร 

- ได้มุมมองแนวทางการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 

 - ได้เห็นถึงความแตกต่างของโรงเรียนที่ได้ศึกษาเพื่อน าไปพัฒนาการท างานของ

ตนเอง 

 - ได้รับความรูท้ี่ใหมแ่ละการจัดการผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 

 - ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากซึ่งมีสาวนส าคัญในการน าสิ่งที่ได้

พบมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

- ได้เห็นการบริหารจัดการที่ดขีองโรงเรียน 

- ทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

 - ได้ศึกษาบริบทของสถานศกึษาในต่างจังหวัด น าข้อดีของโรงเรียนหัวหนิ มาปรับ

ใช้ในการบริหารสถานศกึษา ต่อไป 

- การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษด้านผู้ เรียนที่ เรียนใน 

English Program ที่เรยีนในโรงเรียนรัฐบาลแตคุ่ณภาพดีมากเท่าโรงเรียนเอกชน 

- ความรูท้ี่ได้รับวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างตามบริบท 

- แนวทางการด าเนินงานที่มีระบบและรูปแบบที่ ชัดเจนสามารถด าเนินได้แม้อยู่

ในช่วงปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารและอุปกรณ์ต่างๆ มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 
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     2. ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงในด้านใด หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- ระยะเวลาการดูงานของแต่ละโรงเรียนสั้นไป อาจปรับเป็นโรงเรียนละ 1 วัน 

แทนครึ่งวัน 

- ทางโรงเรียนควรจะน าเสนองานวิชาการของโรงเรยีนอย่างละเอียด 

- ควรมีการศึกษาดูงานสถานศกึษา ในสังกัดอาชีวะ และอปท.ด้วย 

- การถ่ายทอดความรูจ้ากวิทยากรของสถานศกึษา 

- ควรมีการตรวจคัดกรอง ไข้ ก่อนเข้าโรงเรียน 

- การเดินทางและที่พัก 

- ควรจะมีการน าเสนอด้านต่าง ๆ แก่คณะดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5  

สรุปผลกำรศึกษำดูงำน 

 

 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้ 

1. เพื่อเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและ

การประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา  2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ของนิสิต 

เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน  3. เพื่อน าความรู้ 

และประสบการณ์ที่ ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

การศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  โดยคณะผู้จัดท า 

ได้ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมศึกษาดูงานของนิสิตจ านวน 33 คนโดยใช้แบบสอบถาม 

ซึ่งมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 ตอนได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ความพึงพอใจ

โครงการศึกษาดู งานนอกสถานที่ ของนิสิตผู้ เข้าร่วมโครงการ  และ 3. ข้อเสนอแนะซึ่ ง 

ในการประเมินความพึงพอใจในการดูงานได้ใช้เกณฑใ์นการประเมิน 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ใช้การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติ 

ในการวิเคราะหข์้อมูลซึ่งสรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

สรุปผล 

 จากการสอบถามความพึ งพอใจในการศึกษาดู งาน  ณ  โรงเรียนหั วหิ น 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สรุปผลดังนี้ 

1.  ด้านบริบทของโรงเรยีน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ซึ่งดา้นการต้อนรับ

จากโรงเรียน และ การศึกษาตามสภาพจริงเชิงประจักษ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ  

ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และด้านการน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนของโรงเรยีน เป็นข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

2. ด้านการศึกษาด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ 

มาก  ซึ่งความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่  

ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน โรงเรียนมีระบบการด าเนินงาน 
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และการจัดการที่ดี  การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรยีนมีความสะดวกรวดเร็ว  ความเชี่ยวชาญ 

และความพร้อมของวิทยากร ความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหาร ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาการศึกษาดูงาน ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดินทาง  สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

การน าเสนอมีความทันสมัย  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็น ตั้ งค าถาม หรือ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าศึกษาดูงาน  ในด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความรู้ 

ความเข้าใจในเนือ้หาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

3. ด้านประโยชน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ซึ่ง ด้านการน าความรู้ 

และข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาดังนี้  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ การได้รับความรู้ ใหม่  ๆ  

จากการศึกษาดูงาน มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงาน และด้านมีการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน เป็นด้านที่มีคา่เฉลี่ยต่ าที่สุด 

 

อภิปรำยผล 

 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหิน  

อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อภิปรายผลได้ดังนี้  นิสิตหลักสูตรการศึกการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพึงใจในการการศึกษาดูงาน 

ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ าเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบทของโรงเรียน นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โรงเรียนหัวหินเป็นโรงเรียนที่มีระบบการบริหารที่ถูกจัดเป็นระบบ  แม้ต าแหน่งผู้อ านวยการว่าง 

แต่ระบบที่ถูกตั้งขึ้นอย่างดีท าให้โรงเรียนยังสามารถมีการบริหาร การจัดการที่คงที่ ไม่มีความ

วุ่นวาย และแม้ว่าจะขาดผู้บริหาร แต่โรงเรียนสามารถให้การต้อนรับ จัดนิทรรศการ และให้

นักเรียนเข้ามาน าเสนองานได้อย่างน่าสนใจ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งเป็น

โรงเรียนขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในส่วนของภาครัฐ แต่มีการจัดโปรแกรมต่าง ๆ มากมาย

ที่น่าใจและอย่างมีคุณภาพให้กับผู้เรียน และโดยเฉพาะด้านของ English Program นักเรียนสามารถ

สนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว  สามารถน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ โต้ตอบ  

ได้อย่างมั่นใจ ในส่วนด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีการติดต่อประสานงานกับทาง

โรงเรียนอย่างรวดเร็ว มีแผนงานที่ชัดเจน ท าให้สามารถหาสถานที่พักได้งา่ย และสามารถวางแผน
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ระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม  ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมาก  

นิสิตได้รับการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ และเรียนรู้แบบอย่างของวิธีการบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ให้มีคุณภาพเนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาดูงานค่อนข้างจ ากัด เร่งรีบ และต้องใช้เวลาเดิน

ทางไกล จงึท าให้ในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมศกึษายังอยู่ระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการสอบถามความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหิน  อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

1. ระยะเวลาการดูงานของแต่ละโรงเรียนสั้นไป อาจปรับเป็นโรงเรียนละ 1 วันแทน 

ครึ่งวัน 

2.ทางโรงเรยีนควรจะน าเสนองานวิชาการของโรงเรยีนอย่างละเอียด 

3. ควรมีการศึกษาดูงานสถานศกึษา ในสังกัดอาชีวะ และอปท.ด้วย 

4. การถ่ายทอดความรูจ้ากวิทยากรของสถานศกึษา 

5. ควรมีการตรวจคัดกรอง ไข้ ก่อนเข้าโรงเรียน 

6. ควรจะมีการน าเสนอด้านต่างๆแก่คณะดูงาน 
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คณะผู้จัดท ำ 

    

1.  ว่าที่รอ้ยตรีหญิง เจนจริา   ตัวลือ รหัสนสิิต 62206297 

2.  นายณรงค์                     อินดี รหัสนสิิต 62206310 

3.  นายดนัย                       ใจเย็น รหัสนสิิต 62206332 

4.  นางธิดาพร                    สร้อยสังวาลย์ รหัสนสิิต 62206340 

5.  สิบเอก นภดล                 สมทรัพย์ รหัสนสิิต 62206354 

6.  นายบัญชา                     แสงอรุณ รหัสนสิิต 62206387 

7.  พระมหาภัทรดนัย            ก าจัด รหัสนสิิต 62206433 

8.  นายภาคิน                     เกษณา รหัสนสิิต 62206444 

9.  นางยุพิน                       อังกูรพร รหัสนสิิต 62206488 

10.  นายรณชัย                     ปินใจ รหัสนสิิต 62206499 

11.  นายฤทธิชัย                    สุขแก้ว รหัสนสิิต 62206502 

12.  นางสาววรรณวณิช          ขัดจา รหัสนสิิต 62206512 

13.  นายวิศรุฬห์                   เทพสุรินทร์ รหัสนสิิต 62206534 

14.  นายศราวุฒิ                   จนิดา รหัสนสิิต 62206556 

15.  นายสรัลรัชต์                  ดอนมูล รหัสนสิิต 62206578 

16.  นายอนุพนธ์                   ค าหล้า รหัสนสิิต 62206590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภำคผนวก 
 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมศกึษำดูงำนนอกสถำนที่  

2. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์เข้ำศึกษำดูงำนโรงเรียนหัวหิน 

3. แบบประเมินควำมพึงพอใจ  

4. ประมวลภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศการศกึษามหาบัณฑิต (การบริหารการศกึษา) 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ณ หัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

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

 ด้วยนิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชากาบริหารการศึกษา 

กำหนดให้มีการศกึษาดูงานนอกสถานที่ ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศกึษา 2563 ใน

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

เสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและการ

ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ของนิสติ เป็นการเปิดโลกทัศน์

ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกันและเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของ

นิสติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

เพื ่อให้การดำเนินการการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที ่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามความมุ่งหมาย ขอแต่งตั ้งบุคคล

ดังต่อไปนีเ้ป็นคณะกรรมการดำเนนิการจัดกิจกรรมการศกึษาดูงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.1 นายอนุพนธ์  คำหล้า   ประธานกรรมการ 

1.2 นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย ์  รองประธานกรรมการ 

1.3 นายดนัย  ใจเย็น   รองประธานกรรมการ 

1.4 นายบัญชา  แสงอรุณ  กรรมการ 

1.5 นายวิศรุฬห ์ เทพสุรินทร์  กรรมการ 

1.6 ว่าท่ีร.ต.หญิงเจนจิรา ตัวลือ   กรรมการ 

1.7 นางสาวมัทนี คิดว่อง   กรรมการ 



1.8 นายสรัลรัชล ์ ดอนมูล   กรรมการ 

1.9 นางสาวกฤษณา บัวเนียม  กรรมการและเลขานุการ 

1.10 นางสาวจิตพิชชา จรยิา   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 ดำเนินการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ คอยประสานงาน ช่วยเหลือ ร่วมมือ

แก้ไขปัญหาต่างๆใหเ้รียบร้อย 

 

2.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

2.1 นายดนัย   ใจเย็น   ประธานกรรมการ 

2.2 ว่าที่ร.ต.หญิงเจนจริา ตัวลือ   รองประธานกรรมการ 

2.3 นางสาวอรดี  ทิพย์พิทยานุวัฒน์ รองประธานกรรมการ 

2.4 นายกิตตศิักดิ์  แสนอุบล  กรรมการ 

2.5 นายณรงค ์   อินด ี   กรรมการ 

2.6 นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ชัยนนที   กรรมการ 

2.7 สิบเอกนพดล  สมทรัพย์  กรรมการ 

2.8 นางสาวนันท์ดณุชยา ณภคัพงศ์ชัย  กรรมการ 

2.9 นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ  กรรมการ 

2.10 นางสาวพัชราภรณ ์ นะภใิจ   กรรมการ 

2.11 พระมหาภัทรดนัย  กำจัด   กรรมการ 

2.12 นางสาววรัชญ์ขวัญ  ปัญวิยะ   กรรมการ 

2.13 นางสาวอัสนี  โปราณานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เอกสาร งานต่างๆ การจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนเพื่อ

เตรียมความพรอ้มในการนำข้อมูลกลับมาจัดการนำเสนอ 

 

 



3. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 

3.1 นายวิศรุฬห ์ เทพสุรินทร์   ประธาน 

3.2 นายบัญชา  แสงอรุณ   รองประธาน 

3.3 นายภาคิน  เกษณา    กรรมการ 

3.4 นายรณชัย  ปินใจ    กรรมการ 

3.5 นายฤทธิชัย  สุขแก้ว    กรรมการ 

3.6 นายศราวุฒิ  จนิดา    กรรมการ 

3.7 นางสาวฐิติวรดา จันทร์แมน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 เตรียมความพร้อม ประสานงาน ส่งเสริมกิจกรรมบันเทิงและการแสดง ดำเนินกิจกรรมพิเศษ

ต่างๆที่ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและการเตรียมของขวัญ ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์  

ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ 

 

4. คณะกรรมการผ่ายปฏิคม 

4.1 นางสาวมัทนี คิดว่อง   ประธาน 

4.2 นางสาววีณา ทิมคลา้ย  กรรมการ 

4.3 นางสาวมยุรี รินศร ี   กรรมการ 

4.4 นางสาววรรณนิช ขัดจา   กรรมการ 

4.5 นางยุพิณ  อังกูรพร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 เตรียมความพร้อม จัดหาและบริการในการเตรียมสถานที่ ดูแลอาจารย์และอำนวยความ

สะดวกในการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา 

 

 

 

 



5. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

5.1 นางสาวพิชยา พานธงรักษ์  ประธาน 

5.2 นางสาวนัยนา สุนะเสน  กรรมการ 

5.3 นางสาวศศภิรณ ์ สามารถ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 บันทึกภาพกิจกรรม วิดีโอ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิน้การจัดกิจกรรม 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 

6.1 นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย์  ประธาน 

6.2 นางสาวกฤษณา บัวเนียม  กรรมการ 

6.3 นายสรัลรัชล ์ ดอนมูล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 เก็บรักษางบประมาณ จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย สรุปและรายงานต่อที่ประชุมต่อไป 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 

  สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

       ลงช่ือ 

        (นายอนุพนธ์ คำหล้า) 

               ประธานการบริหารการศกึษา  

          



 

 

 

 

ที่ อว 7328/1243                                         วทิยาลัยการศกึษา 

       มหาวทิยาลัยพะเยา 

                     ตําบลแมกา  อาํเภอเมอืงฯ 

                              จังหวดัพะเยา 56000 
 

                    14 กันยายน 2563 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหนาํคณะนสิติปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา  เขาศกึษาดงูาน 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหนิ  
 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการการศกึษาดูงานจํานวน   1   ฉบับ 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเปดสอนนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 นิสิตตองไดรับความรูจากการศึกษาดูงาน เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน

และเปนการเสริมสรางประสบการณที่จะสงผลตอการประยุกตใชกับการทํางานตอไป ตลอดจนเปนการเสริมสราง

วิสัยทัศนของตนเองโดยการเรียนรูจากประสบการณจริง มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ของนสิติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษาขึ้น ในระหวางวันที่ 7-11 ตุลาคม 2563  
 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดพิจารณาแลวเห็นวา โรงเรียนของทานเปนองคกรที่มีความพรอม

และมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดความรูเทคนิควิธีตาง ๆ เพื่อเปนวิทยาทานใหกับนิสิตไดเปนอยางด ี   

มหาวทิยาลัยพะเยา จึงใครขอความอนุเคราะหนําคณะนสิติปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศกึษา เขาศกึษาดูงาน 

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ในเรื่องการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

ซึ่งคณะศกึษาดูงานคร้ังนี้ มจีํานวนทัง้หมด 34 คน โดยมี ดร.ธารารัตน  มาลัยเถาว เปนอาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา 

ทัง้นี้หากตองการขอมูลเพิ่มเตมิ สอบถามไดที่นายอนุพนธ  คําหลา เบอรโทรศพัท 08-6217-8687  
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหความอนุเคราะหเขาศกึษาดูงานดังกลาวฯ จะขอบคุณยิ่ง  
 

                  ขอแสดงความนับถอื 

 

                    
                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุทร  คลายอ่ํา) 

                   รองคณบดฝีายคุณภาพนสิติ รักษาการแทน 

                 คณบดวีทิยาลัยการศกึษา 

 

                    
ฝายวชิาการ 

โทร. 0-5446-6666 ตอ 1375 

โทรสาร 0-5446-6691 



 

 

   

 

บทท่ี 3 

การประเมินความพงึพอใจ 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

1. วิธีด าเนนิการประเมินความพงึพอใจ 

1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ในการประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาใช้แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (Check lists)  

จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่  2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นค าถามลักษณะแบบให้เลือกตอบ แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

จ านวน 3 ดา้น (20 ข้อค าถาม) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

1. ดา้นบรบิทของโรงเรียน 

2. ดา้นการด าเนนิการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

3. ดา้นประโยชน์ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 

1.2 เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม 

เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามชนิดประเมินค่า  

(Rating scale) ประเมินค่า 5 ระดับ เกณฑ์การตอบมี 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

อ้างถงึใน บุญชม ศรีสะอาด. 2554, หน้า 122 - 143) ดังนี ้

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

     4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

     3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

      2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 



 

 

   

 

เกณฑ์การแปรผลข้อมูลระดับความพึงพอใจ (แปลผล) โดยน าค่าเฉลี่ยไปพิจารณากับ

เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2554, 

หน้า 122 - 143) ดังน้ี 

คาเฉล่ีย 4.50-5.00 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.50-4.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 

 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม 2563 มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

จ านวน 33 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

แบบสอบถามความพงึพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

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

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณอ์ันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรยีนและการประยุกต์ใช้ในการบรหิารการศึกษา 

2) เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ละประสบการณ์ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และ

ภาษาที่แตกต่างกัน 3) เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานที่ไป

ประยุกต์ใช้ในการบรหิารการศึกษา และการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์

สูงสุด  

2. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกน าไปประมวลผลใน

ภาพรวม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบรหิารงานให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยไมม่ีผลต่อการ

ปฏิบัตหิน้าที่ และสถานภาพทางราชการของผู้ตอบแบบสอบถามแตอ่ย่างใด 

3. แบบสอบถามฉบับน้ีใช้สอบถามข้อมูลกับนิสิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัย

การศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวน้ี  

จะขอบคุณย่ิง 

 

  

      นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

             หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง 󠄅 หน้าขอ้ความ หรือเติมค าในช่องว่างที่ตรงกับ

ความเป็นจริง 

1. เพศ    ชาย   หญงิ 

2. ต าแหน่ง   ผู้บริหาร  คร ู   นักวิชาการ    อืน่ ๆ___________ 

3. สังกัด  สพฐ.  อปท.          สช.               อื่น ๆ___________ 

4. ระหว่างวันที่.............................7-11 ตุลาคม 2563................................................................................................... 

     สถานที่ศึกษาดูงาน..............โรงเรียนหัวหิน.............................................................................................................. 

ตอนที่ 2 ความพงึพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

ข้อ 
ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1) ด้านบรบิทของโรงเรยีน 

1 ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน      

2 การต้อนรับจากโรงเรียน      

3 การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน      

4 การศึกษาตามสภาพจริงเชงิประจักษ์      

2) ด้านการด าเนนิการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

1 การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว      

2 ก่อนการศึกษาดูงาน  : ความรู ้ความเข้าใจในเนือ้หาของ

การศึกษาดูงานในครัง้น้ี 

     

3 หลังการศึกษาดูงาน  : ประสบการณ ์และความรูท้ี่ไดรั้บ

เพ่ิมขึ้นจากการศึกษาดูงาน 

     



 

 

   

 

ข้อ 
ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4 ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน      

5 ความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหาร      

6 ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดนิทาง      

7 ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาดูงาน      

8 ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของวิทยากร      

9 สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอมีความทันสมัย      

10 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต้ังค าถาม หรือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าศึกษาดูงาน 

     

11 โรงเรียนมีระบบการด าเนนิงาน และการจัดการที่ดี      

3) ด้านประโยชน์ 

1 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงาน      

2 มีการน าความรู้และขอ้มูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครัง้นี้

มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง 

     

3 การได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงาน      

4 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน      

5 ความพึงพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมโครงการ      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านมีความประทับใจจากโครงการศึกษาดูงานนีอ้ย่างไร 

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

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

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

2. ท่านคิดว่าควรมกีารปรับปรุงในดา้นใด หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

 

***ขอขอบคุณที่ท่านให้ความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดีย่ิง*** 

 



ประมวลภาพ การศึกษาดูงานโรงเรียนหัวหิน  จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


