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ช่ือเร่ือง รายงานการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน  
 โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 
ผู้รายงาน นางสาววนิดา  ไหมพรม 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนสทิงพระวทิยา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 
ปีทีร่ายงาน ปีการศึกษา 2560 
  

บทสรุป 
 

 รายงานการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีวตัถุประสงค์เพื่อ                 
1) ประเมินสภาพแวดลอ้มของโครงการ เก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์
ความสอดคลอ้งกบันโยบายตน้สังกดั และความเป็นไปไดข้องโครงการ 2) ประเมินปัจจยัน าเขา้ของ
โครงการเก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากร ความพียงพอของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ความเหมาะสม
อาคารสถานท่ี การบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ 3) ประเมินกระบวนการด าเนินงาน
ของโครงการ เก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินงาน ติดตามก ากบัและประเมินผลน ามาปรับปรุงและ
พฒันา และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบดว้ย ความส าเร็จของการด าเนินงานพฒันา
ทกัษะอาชีพ ดงัน้ี 4.1) คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 4.2) พฤติกรรมการสอน
ของครูในการส่งเสริมการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน 4.3) ทกัษะ
อาชีพของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 และ 4.4) ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการ
พฒันาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ี ประกอบด้วย                 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี ประชากรครู จ านวน 15 คน กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จ านวน 108 คน 
กลุ่มตวัอยา่งผูป้กครอง จ านวน 108 คน กลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 7 คน 
และกลุ่มตวัอยา่งเครือข่ายชุมชน จ านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 7 ฉบบั ทุกฉบบัมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 18 ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบัอยู่ระหว่าง     
0.75 – 0.91 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ       
ค่าร้อยละ (Percentage)  
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ผลการประเมินพบว่า 
 1.  ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน  โดยใช ้
กลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ตามความคิดเห็น
ของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมีความเหมาะสม            
อยู่ในระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด ( = 4.04, S.D. = 0.14) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ 
กลุ่มครู ( = 3.94,   =.25) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  
 2.  ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560  ดา้นปัจจยัน าเขา้               
ตามความคิดเห็นของครู  โดยภาพรวมพบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.41,  = 0.07) 
คะแนนเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน    

3.  ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560  ดา้นกระบวนการ  
ตามความคิดเห็นของนกัเรียน  ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่าย
ชุมชน โดยภาพรวมพบว่า ทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีการปฏิบติัและคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสุด  
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  โดยกลุ่มครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.52, = 0.11) อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชน (  = 4.51, S.D.= 0.12) อยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั               
ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (  = 4.46, S.D.= 0.12) อยูใ่นระดบัมาก  

4.  ผลการประเมินดา้นผลผลิตโครงการ ไดแ้ก่ 
 4.1  ระดบัคุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน  
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน  
ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน หลงัการพฒันาพบวา่ ทุกกลุ่มท่ี
ประเมินอยู่ในระดบัมาก – มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉล่ียสูงสุด            
(= 4.52,   = 0.11) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
( = 4.51, S.D. = 0.14) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากนั 2 กลุ่มคือ กลุ่มนกัเรียน
และกลุ่มเครือข่ายชุม ( = 4.48, S.D. = 0.10) อยูใ่นระดบัมาก โดยทุกกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวม
เฉล่ีย 10  ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด 
 4.2  ระดบัคุณภาพของพฤติกรรมการสอนของครูในการส่งเสริมการพฒันาทกัษะอาชีพ
เพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น
ของนกัเรียนและผูป้กครอง  โดยภาพรวมพบวา่ทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมินอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตาม
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กลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.49, S.D. = 0.11) อยู่ในระดบัมาก  
รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง ( = 4.48, S.D. = 0.13) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยทั้งสองกลุ่มท่ี
ประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด   
 4.3  ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม                
ปีการศึกษา 2560  ตามความคิดเห็นของครูและผูป้กครอง โดยภาพรวมพบวา่ทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมิน              
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ กลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.46,             
S.D. = 0.16) อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ กลุ่มครู (= 4.41,  = 0.22) โดยทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินได้
คะแนนรวมเฉล่ีย  15  ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด  
 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู ้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 
2560 โดยภาพรวมพบว่าทุกกลุ่มท่ีประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากท่ีสุด                   
เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.59, S.D. = 0.08) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชน 
( = 4.51, S.D. = 0.19) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ กลุ่มครู (= 4.42,              
 = 0.25) อยูใ่นระดบัมาก โดยทุกกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
 1.1  โรงเรียนควรใหค้วามส าคญัในการรวมพลงัประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 1.2  โรงเรียนควรให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน เครือข่ายชุมชน ถึงความส าคญัในการพฒันา
พฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
เพราะจะส่งผลใหน้กัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได ้
 1.3  การด าเนินกิจกรรมควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และควรประเมินผลผลิต
ดา้นทกัษะอาชีพของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อดูการพฒันาและเสริมแรงสร้างขวญัก าลงัใจ ตลอดจน
แนวโนม้ในการต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพในโอกาสต่อไป 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 2.1   ควรศึกษาปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่าง
เรียนของนกัเรียน เช่น ดา้นการตลาด การบรรจุหีบห่อท่ีสวยงามและมีมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 2.2  ควรศึกษาทกัษะอาชีพของทอ้งถ่ินหรือชุมชนดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์ไวแ้ละพฒันาสู่
ความเป็นสากลหรือสินคา้โอทอป  
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Summary 
 

The purpose of this report is to 1) evaluate the environment of this project which is the need, 
the suitability of the objectives, the compliance with the policy of the original affiliation and the 
possibility of the project. 2) evaluate the input factors of the project regarding the personal availability, 
the adequacy of budget, the equipment, the appropriateness of buildings, management and the agencies 
that support the project. 3) evaluate the operational process of the project regarding the planning, the 
implementation, monitoring and evaluation, improvement and development. 4) evaluate the project 
output consisting of the success of professional skills development activities as follows: 4.1) the quality 
of professional skills development for earning income during student’s study by using strategy “Palang 
Pracharat”, Takhria Wittayakom School, academic year 2017.  4.2) the teaching behavior of teachers in 
promoting professional skills development for earing income during student’s study. 4.3) the 
professional skills of students in Takhria Wittayakom School, academic year 2017.  4.4) the satisfaction 
of students, teachers, parents, the Basic School Board Committees and community network towards the 
implementation of professional skills development project for earning income during student’s study 
using strategy “Palang Pracharat” in Takhria Wittayakom School, academic year 2017. The target groups 
used in this report consisted of the population groups and sample groups as follows:  15 teachers, sample 
group of students in total of 108, sample group of parents in total of 108, sample group of the Basic 
School Board Committees in total of 7 persons., and sample group of community networks in total of 15 
persons.  The tools used in this analysis can be divided in two types.  First, the questionnaires which are a 
five-level estimation scale in total of 7 issues.  Every issue can be checked by using SPSS Version 18 
program.  Each issue is shown the confidence value between 0.75-0.91 by using mean and standard 
deviation and percentage. 
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Evaluated Results 
1. The assessment result of professional skills development project for earning income 

during  student’s study by using the strategy “Palang Pracharat”, Takhria Wittayakom school, 
academic year 2017 was focused on environment according to teacher group and the Basic School 
Board Committee group. There were found that both evaluated groups were appropriated in high 
level with the average total score of 15 which was passed the assessed criteria set. The Basic School 
Board Committee group had the highest average score of opinions ( X  =4.04, S.D.=0.14) in high 
level, followed by the teacher group (= 3.94, = 0.25) in the same level as well. 

2. The assessment result of professional skills development project for earning income 
duringstudent’s class focused on input factors according to teachers’ opinions can be totally found 
that the appropriate score was in high level (= 4.41, = 0.07) which shown the average score of 
15 that passed the evaluated criteria set. 

3. The assessment result of professional skills development project for earning income 
during  student’s study by using the strategy “Palang Pracharat”, Takhria Wittayakom school, 
academic year 2017 focused on the process according to the opinions of students, teachers, parenets, 
the Basic School Board Committees and the community networks, it can be found that overall every 
evaluated group showed high to the highest level of practice and quality with an average score of 20 
which was passed the evaluated criteria set. Teacher group was the highest average score (= 4.52, 
= 0.11) in the highest level as well. For the Basic School Board Committee group, it was shown 
the lowest average score ( X =4.46, S.D.=0.12) in high level. 

4. The assessment result of operational process of the project can be described as follow: 
4.1 The quality level of professional skills development project for earning income 

during student’s study by using strategy “ Palang Pracharat”, Takhria Wittayakom school, academic 
year 2017, according to the opinions from students, teachers, parents, the Basic School Board 
Committees and the community networks after the project was developed, and it can be explained 
that every group of assessment had high and the highest score.  When considering each evaluated 
group, it can be described that the teacher group were the highest average score (= 4.52, = 0.11) 
as the highest level.  The second group was the Basic school Board Committee group ( X =4.51, 
S.D.=0.14) in highes  laverage score.  There were two groups that had the same lowest average score, 
student and community network groups ( X =4.48, S.D.=0.10) which shown the score in high level.  In 
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short, every assessment group had the average score of 10 which was passed the assessed criteria set 
accordance with the hypothesis. 

4.2 The quality level of teaching behavior of teachers in order to support the professional 
skills development project for earning income during student’s study, Takhria Wittayakom school, 
academic year 2017, according to the opinions of students and parents can be shown that the overall 
picture from these two evaluated groups had high level. When considering each evaluated group, the 
student group seemed to have the highest average score ( X =4.49, S.D.=0.11) in high level, followed by 
parent group ( X =4.48, S.D.=0.13) in the same level as well.  Both evaluated groups had the average 
score of 15 which passed the assessed criteria set accordance to the hypothesis. 

4.3 The professional skills for earning income during student’s study, Takhria 
Wittayakom   school, academic year 2017, according to the opinions of teachers and parents can be 
concluded that both evaluated groups had high level.  When considering each evaluated group, the 
parent group was the highest average score ( X =4.46, S.D.=0.16) in high level, followed by teacher 
group (= 4.41, = 0.22). These two evaluated groups had the average total score of 15 which was 
passed the assessed criteria set accordance to the hypothesis. 

4.4 The assessment result of satisfaction of students, teachers, parents, the Basic 
School Board Committees and the community networks towards the implementation of professional 
skills development project for earning income during student’s study by using strategy “ Palang 
Pracharat”, Takhria Wittayakom school, academic year 2017 can be shown that overall every 
assessed group had the satisfaction level in high to the highest level. When considering each 
assessed group, it can be found that the parent Group and the Basic School Board Committee group 
had the highest average score ( X  =4.59, S.D.=0.08) in the highest level, followed by the community 
network group ( X =4.51, S.D.=0.19) in the highest level.  The teacher group seemed to have the lowest 
average score (= 4.42, = 0.25) in high level.  Every assessed group had the average score of 10 
which was passed the evaluated criteria set accordance to the hypothesis. 
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Suggestions: 
1. Proposal suggestions for applying this assessment results. 

1.1 The school should pay more attention to the integration of public power including 
public, private and community sectors in order to participate in systematic and continuous 
educational development. 

1.2 The school should provide knowledge, understanding and raising awareness for 
students, teachers, parents, the Basic School Board Committees and community networks in order 
to realize the importance of developing professional skills for earning income during student’s 
study.  This is required the participation of all parties because it will help students to earn income 
while they are studying.  Hence, they can take care of themselves and lighten the burden of their 
family. 

1.3 The activities in school should be carried out consistently.  The school should 
continuously evaluate the students’ professional skills in order to see the development and reinforce 
morale as well as the tendency to grow as a career. 

2. Suggestions for further research 
2.1 There should be studied the factors or elements that affect to the professional 

skills for earning income during student’s study such as marketing, packaging in order to add value 
to the standard. 

2.2 There should be studied the local professional skills or traditional communities to 
preserve and develop into global or OTOP (One Tumbon, One Product) products. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 รายงานการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วง               
ไดด้ว้ยความกรุณาของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค  าปรึกษา และ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอขอบคุณ รศ.สุเทพ สันติวรานนท์  รองศาสตราจารย ์ ประจ าสาขาวิชาการประเมินผล
และวิจยั มหาวิทยาลัยทกัษิณ  นางชนิดา วิสะมิตนันท์ อดีตศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16  นายวฒันา  ถนอมศกัด์ิ ผูอ้  านวยการวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวดัสงขลา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16         
นางวรรณี เสือสิงห์  ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง(สิทธิพนัธ์อนุกูล)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และ ดร.ปรีชา  เวชศาสตร์  ผูอ้  านวยการ               
วทิยฐานะเช่ียวชาญวทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีไดก้รุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นท่ีปรึกษา เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือ และใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนดค่าน ้าหนกัและเกณฑก์ารประเมินในคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครือข่ายชุมชน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ท่ีให้ความร่วมมือและความสะดวกในการเก็บขอ้มูล               
เพื่อการวจิยัเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครือข่ายชุมชน โรงเรียนคลองแดนวิทยา และโรงเรียนสทิงพระชนูปถมัภ์ ท่ีให้ความร่วมมือและ 
ความสะดวกในการทดสอบเคร่ืองมือเพื่อการประเมินโครงการเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณ ท่านท่ีไม่ได้กล่าวนาม ท่ีกรุณาให้ก าลังใจ เพื่อเป็นแรงผลกัดันให้ผูร้ายงาน                
มาโดยตลอด  
 คุณค่าประโยชน์ คุณงามความดีทั้งหลายท่ีได้รับจากรายงานประเมินโครงการในคร้ังน้ี  
ผูร้ายงานขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทีแด่บิดา มารดา และบุรพาจารยท่ี์เคยอบรมสั่งสอน รวมทั้งผูมี้
พระคุณทุกท่าน ท่ีให้ความรู้ประสบการณ์ สติปัญญา ท่ีเป็นเคร่ืองน าพาชีวิตเพื่อความเจริญกา้วหน้า
และพฒันาประเทศชาติต่อไป 
 
        วนิดา  ไหมพรม 


