
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ประวัติศาสตรช์าติไทย 

 และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

สรุปผลการประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

กลุ่มเบญจบูรพา และกลุ่มสุดฝั่งบูรพา  

ส านักงาน กศน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารทางวิชาการ ที่............/2560 



บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงาน กศน. เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในพ้ืนที่ ดังนั้นในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน . ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู กศน. เพ่ือน าไปขยายผลให้กับผู้เรียนที่เป็นเยาวชน และผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สามารถออกไปเผยแพร่ เพ่ือสร้างและขยายเครือข่าย 
กระจายความรู้ ส่งผลถึงสังคมภายนอกพ้ืนที่ได้อย่างจริงจัง ส านักงาน กศน. จึงมีนโยบายให้กลุ่มส านักงาน 
กศน.จังหวัด จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. ซึ่งกลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา ได้ด าเนินการจัดโครงการในวันที่ 
18 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน. (2) เพ่ือน าความรู้
ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด กลุ่ม
เบญจบูรพาร่วมกับกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสุดฝั่งบูรพา ได้ประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์
ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ไทย ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน .             
กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา ในภาพรวมการด าเนินงานโครงการพบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ แต่ยังพบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
โครงการในครั้งต่อไป วิธีการประเมินโครงการและการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน
โครงการ คือ บุคลากร กศน.ที่เข้ารับการอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ  
 ผลการประเมินโครงการพบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 609 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
551 คน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มเบญจบูรพา และมีสถานภาพ
เป็นครู กศน.ต าบล โดยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจในรูปแบบของการจัด
โครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้านวิทยากรมีความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรมีความ
เข้าใจง่าย มีความชัดเจน และการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรมากที่สุด เนื้อหาเรื่องพระราชกรณียกิจ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และบรรยายการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เป็น
เนื้อหาที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจด้าน
ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย



ข 

บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์
ชาติไทยของสถานศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านความส าเร็จของโครงการภาพรวมมากที่สุด 
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านสถานที่  มี 2 ความคิดเห็นคือ (1) สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง 
และบางส่วนต้องการให้มาจัดที่นครนายกอีกครั้ง เนื่องจากสะดวกในการเดินทางและมีสถานที่จอดรถ 
เงียบสงบ บรรยากาศดี ห้องประชุมเหมาะสมกับผู้รับการอบรม (2) จุดบริการน้ าดื่มไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมจุด
บริการน้ าดื่ม และห้องสุขา ให้มากกว่าเดิม 

ด้านระยะเวลา ควรขยายระยะเวลาในการอบรมเป็น 2 วัน เนื่องจากวิทยากรบรรยายเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องราวต่าง ๆ  ในอดีตที่มีความน่าสนใจ บรรยายในวันเดียวได้รับความรู้ได้ไม่ค่อยเต็มที่
เท่าท่ีควร ส่งผลต่อการขยายผลการอบรมไปสู่ผู้เรียนไม่ครบถ้วน ถ้าเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมเพ่ือเติมเต็ม 
จะได้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 

ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมได้ดีเป็นการกระตุ้นให้มาสนใจเรื่องราวความเป็นมาและคุณค่าของ
ความเปน็ชาติไทยมากขึ้น ไม่ลืมความเป็นตัวตนของชาติไทย สร้างจิตส านึกให้ครูก่อนน าไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้เรียน สอดแทรกในภาคปฏิบัติในการรักชาติ ควรจัดกลุ่มเล็กกว่านี้และมีเอกสารแจกให้ผู้เข้ารับการอบรม
เพ่ิมเติม ควรสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับครแูละให้มีการติดตามผลการอบรมในการน าไปเผยแพร่ 
เพราะในการอบรมมีค่าใช้จ่ายงบประมาณในการอบรมจ านวนมาก 

ด้านวิทยากร วิทยากรเก่งมาก บรรยายดีมาก พูดได้น่าฟัง มีความชัดเจน ให้ความรู้ได้ดี สร้าง
แรงจูงใจได้อย่างดีเยี่ยม ให้แงค่ิดที่ด ี

ด้านการน าความรู้ไปใช้ เป็นโครงการที่ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยดีมาก สามารถน าไป
ขยายผลกับกลุ่มผู้เรียนได้ เพราะเราเป็นคนไทย ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และควรบรรจุให้มีวิชาประวัติศาสตร์ 
ชาติไทย บรรจุอยู่ในหลักสูตรของไทย (แบบถูกต้อง) เพราะต้องปลูกฝังให้เด็กถึงจะดี เช่น จัดท าเป็น
การ์ตูนแบบก้านกล้วยจัดให้มีสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและเผยแพร่หรือน าไปใช้จัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ  

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 เป็นโครงการที่ดีควรให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ควรมีการจัดท าแอปพลิเคชัน ส าหรับ

ทบทวนเนื้อหา เพ่ือน ามาบูรณาการสอนผู้เรียน ควรมีแหล่งเรียนรู้ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ และควรมีสื่อ 
/CD แจกเพ่ือน าไปเป็นสื่อในการเผยแพร่ขยายผลให้เยาวชน 

ข้อเสนอแนะของผู้ประสานงานการจัดอบรม 
- ควรมีการแจ้งรายละเอียดให้กับกลุ่มจังหวัดที่ เข้ ารับการอบรม เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงานกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด 
- กรณีมีการปรับเปลี่ยนด้านการด าเนินงานของส่วนกลางควรแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ประสานงาน

การฝึกอบรมด้วย 



ค 

ค าน า 

ส านักงาน กศน. มีนโยบายให้กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรในสถานศึกษาหน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน. ซึ่งกลุ่ม
เบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา จัดโครงการในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากรในสถานศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน. 

ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิ งเทรา จึงได้จัดท าสรุปผลการประเมินโครงการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรในสถานศึกษาหน่วยงานสังกัด
ส านักงาน กศน. กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา โดยน าเสนอผลการประเมินในภาพรวม ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือน าไปเปน็ข้อมูลในการพัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม 
กศน. ทั้งในการบริหารงาน การพัฒนางาน และการท างานที่ตรงตามความต้องการของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
และสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ขอขอบคุณผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการ           
ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                                                                                  พฤษภาคม  2560 
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สารบัญ 

             หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร          (ก) 

ค าน า           (ค) 

สารบัญ           (ง) 

สรุปผลการประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  

ของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.กลุ่มเบญจบูรพา 

และกลุ่มสุดฝั่งบูรพา          1 

ที่มาของโครงการ         1 

วัตถุประสงค์         1 

 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมแยกรายกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด    2 

 จ านวนผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัด/หน่วยงานขึ้นตรงและคณะท างาน  2 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน        3 

ก าหนดการโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

ของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.กลุ่มเบญจบูรพา 

และกลุ่มสุดฝั่งบูรพา         4 

สรุปแบบประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ 

พระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. 

กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา       10  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป        10 

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ 11 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ        17 

ภาคผนวก           

คณะผู้จัดท า



 

สรุปผลการประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรในสถานศึกษา  

และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. กลุม่เบญจบรูพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา  
 

ที่มาของโครงการ 

  ประเทศไทย มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการด ารงอยู่ของชาติไทยมา
อย่างต่อเนื่อง สังคมไทยให้ความส าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
เป็นสถาบันทางสังคม ที่เข้มแข็งยืนยง ท าให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทภายใต้พระบรมโพธิ
สมภารมาจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักที่ส าคัญของสังคมไทย ในทุกๆ ด้าน เป็นสมบัติ
ล้ าค่าที่ชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป พระมหากษัตริย์ไทย
ทรงครองราชย์ป้องเมือง ท านุบ ารุงบ้านเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมี
รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพสักการะจาก
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่มีเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน จนถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ยังคงมีความเป็นห่วงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทรงมีพระ
ราชกระแสรับสั่งในด้านการศึกษา โดยเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน การสร้างทัศนคติที่
ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานท า รวมถึงการท าให้เยาวชนมีความสนใจ และ
เข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง 

จากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็น
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังอุดมการณ์รั กชาติ 
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน . 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. เพ่ือน าไปขยายผลให้กับผู้เรียนที่เป็นเยาวชน และประชาชนทั่วไป 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและสามารถออกไปเผยแพร่ เพ่ือสร้างและขยายเครือข่าย 
กระจายความรู้ เพื่อส่งผลถึงสังคมภายนอกพ้ืนที่ได้อย่างจริงจัง  

วัตถุประสงค ์

   1. เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้คกับ
บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน. 
  2. เพ่ือน าความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 
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จ านวนผู้เข้ารับการอบรมแยกรายกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด 

 กลุ่มเบญจบูรพา  เป้าหมาย  324  คน  มีผู้เข้ารับการอบรม 322 คน ดังนี้ 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน  92  คน 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  49 คน 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครนายก จ านวน  41 คน 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดสระแก้ว  จ านวน  68 คน 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน  72 คน 

     รวมจ านวน   322 คน 

 กลุ่มสุดฝั่งบูรพา  เป้าหมาย  289  คน  มีผู้เข้ารับการอบรม 287 คน ดังนี้ 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดชลบุรี  จ านวน  92 คน 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดระยอง  จ านวน  62 คน 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดจันทบุรี  จ านวน  87 คน 

  ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดตราด  จ านวน  46  คน 

     รวมจ านวน   287 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  609 คน 

จ านวนผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัด/หน่วยงานขึ้นตรงและคณะท างาน  

ผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรง จ านวน     9 คน 
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง     จ านวน     4 คน 
วิทยากร       จ านวน     2 คน 
เจ้าหน้าที่ผู้จัดการอบรมของประธานกลุ่มเบญจบูรพา จ านวน    11 คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน    26 คน 

หมายเหตุ  เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  613  คน เข้ารับการอบรม จ านวน 609 คน ขาดผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 4 คน เนื่องจากมีครู กศน.ต าบลไม่ครบทุกต าบล และไม่มีครู/บุคลากรที่มา
เข้ารับการอบรมแทน 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1. ประชุมแต่งตั้ งคณะท างานโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติ ไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. 
กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา 
 

2. ประสานงานด้านสถานที่จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
ของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา            
ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 
 3. ประสานงานตัวแทนกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดจัดส่งจ านวนและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและ
ประสานประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. 
กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา 
 
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการและประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.   
กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา 
 
 5. จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา ในวันพฤหัสบดีที่ 
18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 
 6. สรุปผลการประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
ของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา 
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ก าหนดการโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย        
ของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.  

กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา 

พิธีเปิดการอบรมโครงการ 

 

     นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน. ประธาน ขึ้นจุด เทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบ 3 
ครั้ง /ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

 

 
 ประธานเดินมาตรงหน้าโต๊ะเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 ประธานถวาย

ค านับ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
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ประธานอ่านบทอาศิรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ถวายค านับ เปิดเพลงสรรเสริญพระ
บารม(ีประธานยังยืนอยู่ที่หน้าโต๊ะ เครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10) เพลงจบประธาน
ถวายค านับ  

    
 

ประธานเดินมายังโต๊ะ เพ่ือรับฟังค ากล่าวรายงาน โดยนายวสันต์  รัชวงษ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มเบญจบูรพา 

 

    
 

ประธานกล่าวเปิดการอบรม 
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บรรยายพิเศษ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

      

การน าเข้าสู่บทเรียนโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของ 
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.  

โดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีน้ าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
บรรยายเรื่อง ประวัติความเป็นมาของคนชาติไทย 

 โดยวิทยากร นายหมวดเอกธารณา คชเสนี 
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บรรยายเรื่อง หลักและสิ่งที่ท าให้ประเทศไทยยังเป็นไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

    

บรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยในยุคกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี 

    
บรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์  

( รัชกาลที ่1-8 ) 



8 

   

บรรยายเรื่อง พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และบรรยายการ
เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต  

 

 
 

บรรยายเรื่อง พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
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พิธีเทียนสถาบัน 

     

นายอนุชา  พงษ์เกษม  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประธานปิดโครงการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของ บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน

สังกัดส านักงาน กศน.   

     

มอบภารกิจและปิดการอบรม 
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สรุปแบบประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากรในสถานศึกษา 

และหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา  
 

 การสรุปการประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา ภาคตะวันออก โดยใช้
แบบสอบถาม มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 609 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 551 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.47  มีผลการประเมินดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มศูนย์จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มเบญจบูรพา 278 50.50 

กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบูรพา    273 49.50 

รวมทั้งสิ้น 551 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มเบญจบูรพา  จ านวน 
278 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.50 และกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบูรพา จ านวน 273  คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.50 

ตารางท่ี 2  สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอ 21 3.82 

ครู กศน.ต าบล    473 85.84 

บุคลากรอ่ืนๆที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ ครู กศน.ต าบล 29 5.26 

อ่ืน ๆ   28 5.08 

รวมทั้งสิ้น 551 100.00 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู กศน.ต าบลมากที่สุด จ านวน  473 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.84 รองลงมาคือบุคลากรอ่ืนๆที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ ครู กศน.ต าบล จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.26 รองลงมาคือบุคลากรอ่ืนๆ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.08 และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81  

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

หัวข้อที่ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ความสะดวกในการลงทะเบียน 
228 

(41.38) 
281 

(51.00) 
37 

(6.72) 
5 

(0.90) 
 

2. การด าเนินงานเป็นระบบและมีข้ันตอน
ชัดเจน 

201 
(36.48) 

305 
(55.35) 

43 
(7.80) 

2 
(0.37) 

 

3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 
229 

(41.56) 
277 

(50.27) 
45 

(8.17) 
  

4. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการ
อบรม 

199 
(36.12) 

275 
(49.91) 

69 
(12.52) 

6 
(1.09) 

2 
(0.36) 

5. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
206 

(37.38) 
293 

(53.18) 
48 

(8.71) 
4 

(0.73) 
 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
เป็นอันดับแรกได้แก่ รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุดเป็นอันดับแรก 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.56  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 277 คน คิดเป็นร้อยละ 50.27 และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.17  

รองลงมาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในความสะดวกของการลงทะเบียนอยู่มากท่ีสุด 228 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 มีความพึงพอใจในอยู่ระดับมาก 281 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีความพึงพอใจ   
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อยู่ในระดับปานกลาง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 6.72 และมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับน้อย 5 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 0.90  

รองลงมาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 206 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 293  คน คิดเป็นร้อยละ 53.18 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 8.71 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย    
4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73   

 รองลงมาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการด าเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 201 คน คิดเป็นร้อยละ 36.48 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 305 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.35 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 

และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม
เป็นล าดับสุดท้าย อยู่ในระดับมากที่สุด 199 คน คิดเป็นร้อยละ 36.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก      
275 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 69 คน คิดเป็นร้อยละ 12.52 มี 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.36  

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากร 

หัวข้อที่ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านวิทยากร  

1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 
320 

(58.08) 
216 

(39.20) 
14 

(2.54) 
1 

(0.18) 
 

2. การถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร 
335 

(60.80) 
199 

(36.11) 
17 

(3.09) 
  

      2.1  ประวัติความเป็นมาของคนชาติไทย 
352 

(63.88) 
185 

(33.58) 
14 

(2.54) 
  

      2.2  หลักและสิ่งที่ท าให้ประเทศไทยยังเป็นไทยอยู่
จนถึงทุกวันนี้  

333 
(60.44) 

196 
(35.57) 

22 
(3.99) 

  

  



13 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

หัวข้อที่ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

       2.3  ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละ
ของบูรพมหากษัตริย์ไทย  

363 
(65.88) 

175 
(31.76) 

13 
(2.36) 

  

       2.4  พระราชกรณียกิจพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และบรรยายการเตรียม
ตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต  

390 
(70.78) 

149 
(27.04) 

11 
(2.00) 

1 
(0.18) 

 

       2.5  พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที ่10 

331 
(60.08) 

203 
(36.84) 

16 
(2.90) 

 1 
(0.18) 

3. การบรรยายของวิทยากรเข้าใจง่าย มีความชัดเจน 335 
(60.80) 

201 
(36.48) 

15 
(2.72) 

  

4. วิทยากรสร้างบรรยากาศที่ดีในการอบรม 
332 

(60.25) 
200 

(36.30) 
19 

(3.45) 
  

5. การตอบค าถามของวิทยากร 
281 

(51.00) 
246 

(44.65) 
23 

(4.17) 
1 

(0.18) 
 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านวิทยากรเป็นอันดับแรกได้แก่ การ

บรรยายของวิทยากรเข้าใจง่าย มีความชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด 335 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 201 คน คิดเป็นร้อยละ 36.48 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 15 คน   
คิดเป็นร้อยละ 2.72 และการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด 335 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 199 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ     
ปานกลาง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09  

โดยมีความพึงพอใจในเนื้อหาที่วิทยากรถ่ายทอดเรื่อง พระราชกรณียกิจพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และบรรยายการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เป็นอันดับแรก อยู่ ใน
ระดับมากท่ีสุด 390 คน คิดเป็นร้อยละ 70.78 อยู่ในระดับมาก 149 คน คิดเป็นร้อยละ 27.04 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 อยู่ในระดับน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 รองลงมาเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย อยู่ในระดับมากที่สุด 363 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 65.88 อยู่ในระดับมาก 175 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76 อยู่ในระดับปานกลาง 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.36 รองลงมาเรื่อง ประวัติความเป็นมาของคนชาติไทย อยู่ในระดับมากที่สุด 352 คน คิดเป็นร้อยละ 
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63.88 อยู่ในระดับมาก 185 คน คิดเป็นร้อยละ 33.58 อยู่ในระดับปานกลาง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 
รองลงมาเรื่อง หลักและสิ่งที่ท าให้ประเทศไทยยังเป็นไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้  อยู่ในระดับมากที่สุด 333 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.44 อยู่ในระดับมาก 196 คน คิดเป็นร้อยละ 35.57 อยู่ในระดับปานกลาง 22 คน      
คิดเป็นร้อยละ 3.99 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับสุดท้ายเรื่อง พระราชกรณียกิจสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 อยู่ในระดับมากที่สุด 331 คน คิดเป็นร้อยละ 60.08 อยู่ในระดับมาก 203 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.84 อยู่ในระดับปานกลาง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 อยู่ในระดับน้อย 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.18 

รองลงมาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการอบรม อยู่ในระดับ
มากที่สุด 332 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45  

รองลงมาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 320 คน คิดเป็นร้อยละ 58.08 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 216 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.20 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 อยู่ในระดับน้อย 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.18 

และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการตอบค าถามของวิทยากรเป็นล าดับสุดท้าย อยู่ในระดับ
มากที่สุด 281 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 246 คน คิดเป็นร้อยละ 44.65 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18  

 
ตารางท่ี 5  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อที่ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ความเหมาะสม ความสะอาดเรียบร้อยของ

สถานที่ 
296 

(53.72) 
233 

(42.29) 
21 

(3.81) 
1 

(0.18) 
 

2. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ 
299 

(54.26) 
230 

(41.75) 
20 

(3.63) 
 

2 
(0.36) 

3. อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
281 

(51.00) 
246 

(44.65) 
23 

(4.17) 
1 

(0.18) 
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จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือ ความ
เหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์มากท่ีสุดเป็นอันดับแรก 229 คน คิดเป็นร้อยละ 54.26 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 230 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.63 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.36  

รองลงมาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในความเหมาะสม ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 296 คน คิดเป็นร้อยละ 53.72 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 233 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 42.29 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81 และมีความพึงพอใจ   
อยู่ในระดับน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 

และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน เป็นล าดับสุดท้าย 
อยู่ในระดับมากที่สุด 281 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 246 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.65 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 

หัวข้อที่ประเมิน 
ระดับความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  
278 

(50.54) 
258 

(46.82) 
14 

(2.55) 
1 

(0.18) 
 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในจัด
กิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของสถานศึกษา 

276 
(50.09) 

254 
(46.10) 

20 
(3.63) 

1 
(0.18) 

 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและ

บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยมากที่สุดเป็นอันดับแรก 278 คน คิดเป็นร้อยละ 50.54 มีความรู้ ความ
เข้าใจ อยู่ในระดับมาก 258  คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 มีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.55 และมคีวามรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 

และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 276 คน คิดเป็นร้อยละ 50.09 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 254 คน คิดเป็นร้อยละ 
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46.10 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลาง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในจัดกิจกรรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทยของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 1 คน คิดเปน็ร้อยละ 0.18 

ตารางท่ี 7  ผลการประเมินด้านความส าเร็จของโครงการภาพรวม 

หัวข้อที่ประเมิน 

ระดับความส าเร็จ  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม 
265 

(48.09) 
265 

(48.09) 
20 

(3.64) 
1 

(0.18) 
 

  
จากตารางที่ 7 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ คิดว่าความส าเร็จของโครงการภาพรวมมากที่สุด 265 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.09 ซึ่งเท่ากับผู้เข้าร่วมโครงการ คิดว่าความส าเร็จของโครงการภาพรวมในระดับมาก 
265 คน คิดเป็นร้อยละ 48.09 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดว่าความส าเร็จของโครงการภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 และคิดว่าความส าเร็จของโครงการภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 1 คน     
คิดเป็นร้อยละ 0.18 

 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทย ของ
บุคลากรในสถานศึกษาและ หน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.กลุ่มเบญจบูรพาและกลุ่มสุดฝั่งบูรพา มีผู้เข้ารับ
การอบรมโครงการจ านวน 609 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 551 คน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มเบญจบูรพา และมีสถานภาพเป็นครู กศน.ต าบล ในด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจในรูปแบบของการจัดโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ในด้าน
วิทยากรมีความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรมีความเข้าใจง่าย มีความชัดเจน และการถ่ายทอด
เนื้อหาของวิทยากรมากที่สุด เรื่องพระราชกรณียกิจพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และ
บรรยายการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เป็นเนื้อหาที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ส่วนในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ มี ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของสถานศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ด้านความส าเร็จของโครงการภาพรวมมากท่ีสุด 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ด้านสถานที่ 
 1. สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง และบางส่วนต้องการให้มาจัดที่

นครนายกอีกครั้ง เนื่องจากสะดวกในการเดินทางและมีสถานที่จอดรถ เงียบสงบ บรรยากาศดี ห้องประชุม
เหมาะสมกับผู้รับการอบรม 

 2. จุดบริการน้ าดื่มไม่เพียงพอ ควรเพิ่มจุดบริการน้ าดื่ม และห้องสุขา ให้มากกว่าเดิม 

ด้านระยะเวลา 
ควรขยายระยะเวลาในการอบรมเป็น 2 วัน เนื่องจากวิทยากรบรรยายเนื้อหาประวัติศาสตร์ซึ่ง

เป็นเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่มีความน่าสนใจ บรรยายในวันเดียวได้รับความรู้ได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าที่ควร ส่งผล
ต่อการขยายผลการอบรมไปสู่ผู้เรียนไม่ครบถ้วน ถ้าเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมเพ่ือเติมเต็ม จะได้เนื้อหา
ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 

ด้านกระบวนการ 
จัดกิจกรรมได้ดีเป็นการกระตุ้นให้มาสนใจเรื่องราวความเป็นมาและคุณค่าของความเป็นชาติ

ไทยมากขึ้น ไม่ลืมความเป็นตัวตนของชาติไทย สร้างจิตส านึกให้ครูก่อนน าไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียน 
สอดแทรกในภาคปฏิบัติในการรักชาติ ควรจัดกลุ่มเล็กกว่านี้และมีเอกสารแจกให้ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม 
ควรสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับครูและให้มีติดตามผลการอบรมในการน าไปเผยแพร่ เพราะใน
การอบรมมีค่าใช้จ่ายงบประมาณในการอบรมจ านวนมาก 

ด้านวิทยากร 
วิทยากรเก่งมาก บรรยายดีมาก พูดได้น่าฟัง มีความชัดเจน ให้ความรู้ได้ดี สร้างแรงจูงใจได้

อย่างดีเยี่ยม ให้แงค่ิดที่ด ี

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 เป็นโครงการที่ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยดีมาก สามารถน าไปขยายผลกับกลุ่ม

ผู้เรียนได้ เพราะเราเป็นคนไทย ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และควรบรรจุให้มีวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยบรรจุ
อยู่ในหลักสูตรของไทย (แบบถูกต้อง) เพราะต้องปลูกฝังให้เด็กถึงจะดี เช่น จัดท าเป็นการ์ตูนแบบก้าน
กล้วยจัดให้มีสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและเผยแพร่หรือน าไปใช้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  และ
จัดกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ  

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 เป็นโครงการที่ดีควรให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ควรมีการจัดท าแอปพลิเคชัน ส าหรับ

ทบทวนเนื้อหา เพ่ือน ามาบูรณาการสอนผู้เรียน ควรมีแหล่งเรียนรู้ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ และควรมี  
สื่อ /CD แจกเพ่ือน าไปเป็นสื่อในการเผยแพร่ขยายผลให้เยาวชน 
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ข้อเสนอแนะของผู้ประสานงานการจัดอบรม 

- ควรมีการแจ้งรายละเอียดให้กับกลุ่ มจังหวัดที่ เข้ารับการอบรม เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงานกลุ่ม 

- กรณีมีการปรับเปลี่ยนด้านการด าเนินงานของส่วนกลางควรแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ประสานงาน
การฝึกอบรมด้วย 
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ภาคผนวก 
- หนังสือแจ้งการอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทย 

ส านักงาน กศน. 
- ข้อมูลจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
- โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรใน

สถานศึกษาและหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมสถานศึกษา/สถานศึกษากลุ่มจังหวัดเบญจบูรพา 
- หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ 
- ก าหนดการอบรมโครงการ 
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเบญจบูรพา 
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสุดฝั่งบูรพา 
- รายละเอียดขั้นตอนในช่วงพิธีเปิดการอบรม 
- ค ากล่าวรายงาน 
- ค ากล่าวเปิด 
- บทอาศิรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
- รายละเอียดภารกิจที่มอบหมาย 
- แบบประเมินโครงการ 
- แผนปฏิบัติงานขยายผลโครงการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

  นายวสันต์    รัชชวงษ์   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  นางสาวอธิจิต  อาภรพงษ์  รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

คณะท างานฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการ 

  ดร.จรัสศรี หัวใจ   ศึกษานิเทศก์ 
  นางสาวอัจฉรา   ธัญยาธีรพงษ์  นักวิชาการศึกษา 
  นางชณาภา และไหม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  นางสาวทิวารัตน์    ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
  นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา 
  นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธิ์  นักจัดการงานทั่วไป 
 

ประมวลผลข้อมูล รวบรวม/เรียบเรียง 

  ดร.จรัสศรี หัวใจ   ศึกษานิเทศก์ 
  นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา 
  นางชณาภา  และไหม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ออกแบบปกและจัดท ารูปเล่ม 

  นางสาวฐิตารีย์ สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา 
  นางสาวทิวารัตน์    ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
 

บรรณาธิการ 

  นายวสันต์    รัชชวงษ์   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ดร.จรัสศรี หัวใจ   ศึกษานิเทศก์ 

 



 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

กลุ่มเบญจบูรพา และกลุ่มสุดฝั่งบูรพา  

 

 

ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ถนนศุขประยูร  ต าบลหนา้เมือง  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

โทร. ๐-๓๘๙๘-๑๖๒๒ โทรสาร ๐-๓๘๙๘-๑๖๒๐ เว็บไซต์ http://ccs.nfe.go.th 

 


