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ผู้จัดท า   

   กลุ่มงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  



ค าน า 

คณะท ำงำนด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ตระหนักถึงภำรกิจที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งภำรกิจหนึ่ง ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ และของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยยึดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ปรัชญา 
คุณภำพ คุณธรรม น ำกำรพฒันำท้องถ่ิน 
 
วิสัยทัศน์ 
• เป็นแหลง่เรียนรู้  
• ชูคุณธรรม  
• น ำท้องถ่ิน 
• สำนศิลป์มรดกโลกสูส่ำกล 
 
วัตถุประสงค์ 
• ให้กำรศึกษำ สง่เสรมิวิชำกำรและวิชำชีพช้ันสูง 
• ท ำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคมปรับปรงุถ่ำยทอด 
   และพัฒนำเทคโนโลย ี
• ทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
• ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะคร ู
 
ปณิธาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินทีเ่สริมสรำ้งพลัง
ปัญญำของแผ่นดินฟื้นฟูพลังกำรเรียนรู้ เ ชิดชูภูมิปัญญำของท้องถ่ินสร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำเพื่อควำม 
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยนืของปวงชน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำกำรใช้ประโยชน์ จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

พันธกิจ 
1.จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและวิชำชีพช้ันสูงทีมุ่่งเน้นมำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำร                            
โดยค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำควบคู่ไปกับควำมมีคุณธรรม 
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถ่ิน รวมทั้งบรูณำกำรกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรกบักำรเรียนกำรสอนและกำรพฒันำนักศึกษำ 
3. สืบสำน ท ำนบุ ำรงุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในหลำกหลำยมิติ 
4. พัฒนำคณำจำรย์ บุคลำกร และเสริมสร้ำงควำมผำสุกในองค์กร 



5. บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำงำนสู่ควำมเป็นเลิศ 
6. ผลิตและพัฒนำครูรวมทัง้บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มมีำตรฐำน 
7. เร่งรัดกำรบรหิำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสทิธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำลเพื่อพฒันำงำนสู่กำรเป็นเลิศ 
8. สนับสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยทีี่เหมำะสมกบัท้องถ่ิน รวมทั้งพฒันำระบบบรหิำรจัดกำรและปรบัปรุง
มหำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษำ เป็นที่พึ่งพำให้ทอ้งถ่ิน 
9. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรศึกษำและสืบสำนแนวพระรำชด ำริ และหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
มำน้อมน ำสูก่ำรปฏิบัต ิ
10. ส่งเสรมิกำรพฒันำควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำดูแลรักษำและ
พัฒนำสภำพแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน 
11. สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงมหำวิทยำลัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยำเมืองมรดกโลก” 
12. ส่งเสรมิกำรแสวงหำควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ ในกำรเพิม่ศักยภำพ และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
พร้อมก้ำวสู่สงัคมโลกำภิวัฒน ์

สถาบันวิจัยและพฒันา 

ปณิธาน : มุ่งมั่น พัฒนำ สนับสนุนงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
วิสัยทัศน์ : สถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นองค์กรที่มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย และบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินสังคม สู่สำกล 
พันธกิจ :1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยผลิตงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงองค์     
              ควำมรู้ใหม่ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ท้องถ่ิน สังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรท ำงำนวิจัยรูปแบบของเครือข่ำยวิจัยในภำครัฐ
และเอกชน ทั้งระดับท้องถ่ิน ระดับชำติและนำนำชำติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน กำรเผยแพร่งำนวิจัยทั้งระดับชำติและนำนำชำติ กำรน ำผลงำนวิจัยและ
สร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ินและประเทศชำติ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน และประเทศชำติ 

5. พัฒนำระบบสนับสนุนงำนวิจัย ระบบประกันคุณภำพงำนวิจัย ประสำนหรือด ำเนินกำรวิจัย
สถำบัน เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค์    
1. ศึกษำ วิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติ

ภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
2. เรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้น ำชุมชนผู้น ำศำสนำ และนักกำรเมืองท้องถ่ิน ให้มี

จิตส ำนึกประชำธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนพัฒนำ
ชุมชน และท้องถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

3. ศึกษำและแสวงหำแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีพื้นบำ้น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมำะสมกับ
กำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถ่ินรวมถึงกำรแสวงหำแนวทำงเพื่อ



ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรกำรบ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

อัตลักษณ์ :  สร้ำงองค์ควำมรู้สู่สังคม 
เอกลักษณ์ : งำนวิจัยควบคู่กำรบริกำรวิชำกำรสู่กำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ จึงได้จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร จัดอบรมโครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตหลักสูตร 

“ควำมรู้เกี่ยวกบัหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง” ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์  
1.เพื่อเสริมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองและบรรทัดฐำนคดีปกครอง 
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์ปญัหำจำกกำรปฏิบัติงำนหรอืน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้เข้ำรับหรือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมกับวิทยำกร และ
ให้บริกำรวิชำกำรโดยกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง” 
ให้กับเด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไปและเพื่อเพื่อให้องค์กรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
หลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองและบรรทัดฐำนคดีปกครอง เป็นข้ันพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง 
รวมทั้งเป็นพื้นฐำนควำมเข้ำใจในกำรศึกษำหลักปฏิบัติรำชกำรทีดีต่อไป 

 โครงกำรดังกล่ำวจัดข้ึน ในวันอำทิตย์ที่ 22 มีนำคม  2558 เวลำ 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก 
อำคำรบรรณรำชนรินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดอบรมโครงกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตหลักสูตร “ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง” โดยมี ดร.สุเมธ รอย
กุลเจริญ  อำจำรย์ชนิกำนต์ ผลเจริญ  อำจำรย์ธำตรี มหันตรัตน์  และอำจำรย์ปกำศิต เจิมรอด เป็นวิทยำกร 
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเป็นเด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป จ ำนวน 40 คน ในกำรจัดอบรมครั้งนี้ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำจึงเล็งเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำวเพื่อที่จะให้เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป เพื่อให้องค์กรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองและบรรทัดฐำนคดีปกครอง 
เป็นข้ันพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง รวมทั้งเป็นพื้นฐำนควำมเข้ำใจในกำรศึกษำหลักปฏิบัติรำชกำรทีดีต่อไป 
สถำบันวิจัยและพัฒนำได้เห็นถึงควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อควำมรู้ที่ว่ำด้วย เรื่อง หลักกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง จึงได้จัดท ำหลักสูตรนี้ข้ึน โดยมุ่งหวังว่ำจะมีส่วนช่วยให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรบริหำรงำน
ภำครัฐมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน และบัดน้ีโครงกำรได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดท ำรำยงำนโครงกำรนี้ข้ึนมำ
ซึ่งหวังเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำเอกสำรรำยงำนโครงกำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพื่อให้มี
คุณภำพและเหมำะสมอย่ำงยิ่ง 

 
 
 

นำงกมลวรรณ วรรณธนัง 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 

 



สารบัญ 
ค าน า 
สำรบัญ 
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

1. หลักกำรและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. เป้ำหมำย 
4. วิทยำกร 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
6. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
7. แผนกำรด ำเนินกำร 
8. งบประมำณ 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
10.  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ภำคผนวก 
 ภำคผนวก ก โครงกำรอบรม/หลักสูตร  
 ภำคผนวก ข รำยช่ือผู้รับกำรอบรม 
 ภำคผนวก ค ภำพกิจกรรม 
 ภำคผนวก ง แบบประเมินโครงกำร 
 ภำคผนวก จ หนังสือเชิญวิทยำกร/ตอบรับวิทยำกร 

ภำคผนวก ฉ ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
ภำคผนวก ช แบบติดตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ภำคผนวก ซ หนังสือเชิญเข้ำอบรม 
ภำคผนวก ฌ เอกสำรประกอบกำรอบรม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

กิจกรรม “ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรม “ความรู้เก่ียวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 
 

1. หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สถำบันวิจัยและพฒันำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 

หลักการและเหตุผล 
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน นโยบำยกำรบริหำรงำนของรัฐบำลและคสช.มีเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ชัดเจนว่ำ

กำรบริหำรรำชกำรมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน ที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องปรับเปลี่ยน
บทบำทกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรต่อประชำชนมำกยิ่งข้ึน กฎหมำยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครองจงึมบีทบำทและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยเจตนำรมณ์รัฐ
บำทมุ่งที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปกครองและตรวจสอบ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมำกยิ่งขึ้น แม้จะไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้เป็นกำรถำวรก็ตำม 

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครองและบรรทัดฐำนคดีปกครอง เป็นข้ันพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง รวมทั้งเป็นพื้นฐำนควำมเข้ำใจ
ในกำรศึกษำหลักปฏิบัติรำชกำรทีดีต่อไป สถำบันวิจัยและพัฒนำได้เห็นถึงควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อควำมรู้ที่ว่ำ
ด้วย เรื่อง หลักกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง จึงได้จัดท ำหลักสูตรนี้ข้ึน โดยมุ่งหวังว่ำจะมีส่วน
ช่วยให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรบริหำรงำนภำครัฐมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลกักฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองและบรรทัดฐำน

คดีปกครอง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะหป์ัญหำจำกกำรปฏิบัติงำนหรอืน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้เข้ำรบัหรือผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรมกบัวิทยำกร  
 

3. เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.1 เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป จ ำนวน 40 คน  
2.เป้าหมายเชิงเวลา  
 2.1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  
 2.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รบัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  

  2.3 ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 
 



3.เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 ด ำเนินกำรกจิกรรมต่ำงๆตำมเวลำและกำรอบรมเสร็จสิ้นตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 

 

4. วิทยากร 
1. ดร.สุเมธ รอยกลุเจรญิ 
2. อำจำรย์ชนิกำนต์ ผลเจริญ 

                     3. อำจำรย์ธำตรี มหันตรัตน์ 
  4. อำจำรย์ปกำศิต เจิมรอด 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันอำทิตย์ที่ 22 มีนำคม  2558 เวลำ 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อำคำรบรรณรำชนรินทร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
7. แผนการด าเนินการ 

 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1 ความรู้ เ กี่ ย วกับหลั ก

ก ฎ ห ม า ย วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง 

           

ล าดับ
ท่ี 

ขั้นตอน/
กิจกรรม 

ปริมำณผู้
เข้ำอบรม 
(คน) 

หน่วย
นับ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1 ความรู้

เกี่ยวกับ
หลัก
กฎหมาย
วิธีปฏิบัติ
ราชการ
ทาง
ปกครอง 

40 ครั้ง 
วัน 
คน 

     1/ 
1/ 
40 

      

22 มี.ค 58 



8. งบประมาณ 

 
โดยจ าแนกได้ดังน้ี 
 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บำท   = 8,400 บำท 
 ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกร 1 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 300 บำท  = 2,100 บำท 
 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บำท  = 3,500 บำท 
 ค่ำอำหำรกลำงวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บำท   = 5,000 บำท 
 ค่ำจ้ำงท ำป้ำย 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 500 บำท    = 500   บำท 
    ค่ำจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 1 ครั้งๆละ 50 เล่มๆละ 80 บำท = 4,000 บำท 
    ค่ำจ้ำงท ำวุฒิบัตร 1 ครั้งๆละ 50 ใบๆละ 20 บำท   = 1,000 บำท 
    ค่ำจัดท ำรูปเล่มรำยงำนโครงกำร 1 ครั้งๆละ 3 เล่มๆละ 100 บำท  = 300   บำท 
    ค่ำวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1 งำนๆละ 5,200 บำท    = 5,200 บำท 
                                          รวมงบประมาณท้ังสิ้น            30,000 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถน ำควำมรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองและแนวค ำ
วินิจฉัยของศำลปกครองไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องในชีวิตประจ ำวันได้ 
 9.2 ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถพัฒนำได้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในใช้หลักกฎหมำยวิธีปฏิบัตริำชกำรทำง
ปกครองในพื้นที่กำรใหบ้รกิำรวิชำกำรจำกกำรเข้ำอบรม 
 
10.การประเมินผลการด าเนินงาน 
 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 10.1 จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร 
       - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย คือ 40 คน 
 10.2 เกณฑ์กำรประเมิน 
       - บรรลุผลตำมเป้ำหมำยเชิงปริมำณทุกรำยกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

ล าดั
บท่ี 

ขั้นตอน/
กิจกรรม 

งบประม
ำณ

รวมทั้ง
สิ้น 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 ความรู้
เกี่ยวกับหลัก
กฎหมายวิธี
ปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง 

             
25,000 บาท 



       - บรรลุผลตำมเป้ำหมำยเชิงคุณภำพทุกรำยกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
       - บรรลุผลตำมเป้ำหมำยเชิงเวลำทุกรำยกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 10.3 วิธีกำรและเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลในกำรด ำเนินงำน 
       - กำรส ำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริกำร 
       - กำรส ำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
       - กำรส ำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลกำรประเมินผู้เข้ำร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินโครงการ 
การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ความรู้เกี่ยวกบัหลักกฎหมายวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
       ชำย 
       หญิง 
รวม 

 
21 
19 
40 

 
52.5 
47.5 
100 

2.สถำนภำพ 
        เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
        นักศึกษำ 
รวม 

 
8 
32 
100 

 
20 
80 
100 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ข้อมูลของผู้เข้ำรบักำรอบรมในครัง้นีม้ีจ ำนวนทั้งหมด 40 คน เป็นชำย 21 คนคิด

เป็นรอ้ยละ 52.5  เป็นหญิง 19 คนคิดเป็นรอ้ยละ 47.5  มีสถำนภำพเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจ ำนวน 8 คนคิดเป็น
ร้อยละ 20 มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำจ ำนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 80  

 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ กิจกรรม ควำมรูเ้กี่ยวกับหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 

ท่ี   รายการ 
 ̅ 

S.D. ร้อยละ การแปล
ความหมาย 

การได้รับความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาการอบรม 
 

   

1 ควำมรู้เก่ียวกับหลักกฏหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำร
ปกครอง 

4.52 .55 90.40 มำกที่สุด 

 
 

รวม 4.52 .55 90.40 มำกที่สุด 

การน าความรู้ท่ีได้รับจาการอบรมไปใช้ประโยชน์     
1 กำรพัฒนำตนเอง 4.34 .57 86.80 มำก 

2 กำรพัฒนำกำรเป็นผู้น ำที่ด ี 4.42 .60 88.40 มำก 

3 กำรด ำเนินชีวิตและกำรอยูร่่วมกันในสงัคม 4.45 .37 89.00 มำก 

 รวม 4.40 .51 88.06 มำก 

 



จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้เข้ำรบักำรอบรมมีควำมคิดเห็นต่อกำรอบรมดา้นการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เน้ือหาการอบรมภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุดเท่ำกันได้แกค่วำมรู้เก่ียวกับหลักกฏหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง
(  ̅ = 4.52) การน าความรู้ท่ีได้รับจาการอบรมไปใช้ประโยชน์เรียงตำมล ำดับได้แก่ กำรด ำเนินชีวิตและกำรอยู่
ร่วมกันในสงัคม(  ̅ =4.45 ) กำรพัฒนำกำรเป็นผู้น ำที่ดี (  ̅ =4.42 )  และกำรพัฒนำตนเอง(  ̅ =4.34 )  
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อโครงการ กิจกรรม ควำมรู้เกีย่วกับหลักกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
ท่ี   รายการ 

 ̅ 
S.D. ร้อยละ การแปล

ความหมาย 
1 เนื้อหำกำรอบรม 4.32 .56 86.40 มำก 
2 กิจกรรม 

   - ฝึกปฏิบัติ 
 

4.28 
 

.57 
 

85.60 
มำก 

3 วิทยำกรที่ให้กำรอบรม 4.64 .47 86.60 มำกที่สุด 

4 สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม 4.46 .64 92.80 มำก 

5 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรม 4.34 .59 86.80 มำก 

6 สถำนที่ที่ใช้ในกำรอบรม 4.48 .48 89.60 มำก 

7 เจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก 4.46 .60 89.20 มำก 

 รวม 4.42 .55 88.14 มำก 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้รับกำรอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ภำพรวมอยู่ในระดับมำกเรียง
ตำมล ำดับ ได้แก่ วิทยำกรที่ให้กำรอบรม ( ̅=4.64) สถำนที่ที่ใช้ในกำรอบรม ( ̅=4.48) สื่อ/อปุกรณ์ที่ใช้ในกำร
อบรม ( ̅=4.46) เจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก ( ̅=4.46) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรม ( ̅=4.34) เนื้อหำกำร
อบรม ( ̅=4.32) และกิจกรรมฝึกปฏิบัติ( ̅=4.28) 
 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
1. กำรเข้ำอบรมครั้งนี้ควรปรับปรงุหรือพฒันำเรื่องอะไรบ้ำง 
-  ไม่มี 
2. โครงกำรนี้ควรท ำต่อไป เห็นด้วย 40 คน 
-   เพรำะ มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง น ำไปถ่ำยทอดให้ผู้อื่นได ้
-   เพรำะ สำมำรถไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
-   เพรำะ มีควำมรู้ และประโยชน์ สนุก ท ำใหรู้้จักเพื่อนใหม่ๆ รู้จกัเข้ำสังคม  
3. ต้องกำรใหม้หำวิทยำลัยรำภัฎพระนครศรีอยุธยำ จัดอบรมเรือ่งใดบ้ำง 
-  ไม่มี 
 


