
 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
กิจกรรม “วันไหว้ครู” 

 
 

 
 

โรงเรียนโรงเรียนบ้านภูมินยิมพัฒนา 
อำเภอสังขะ    จังหวัดสุรนิทร์  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 
  



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  การดำเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ชุมชน  และหน่วยงาน (ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกถ้ามี)  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวล
ภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สามารถ
พัฒนาครู นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานทางการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับบุคลากร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน   สร้างความเช่ือมั่น
ต่อชุมชนต่อไป 
 
 
 

            กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป   
    ................../............................./.......................  



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานโครงการ....................................................................................   ๑ 
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  ......................................................................................................   ๒ 
ภาคผนวก  ................................................................................................................................................   ๖ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ  
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ   
- รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (ถ้ามี)  
- จดหมายเชิญเป็นวิทยากร (ถ้ามี)  
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ (ถ้ามี)  
- เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา   อำเภอสังขะ    จังหวัดสุรินทร์  

ท่ี  .ศธ.๐๔๑๖๘.๑๒๒/...................    วันที่    มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕. 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “วนัไหว้ครู” 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันา 
ข้าพเจ้า.นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน  ตำแหน่ง  ครู  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรม “วันไหว้ครู”          ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕  เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อคุณครูผู้มีพระคุณ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ระลึกถึงพระคุณครู 
๓. เพ่ือสนองต่อแผนงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานในวันท่ี   ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

บัดนี้  โครงการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรม “วันไหว้คร”ู ได้ดำเนินการเสร็จส้ิน
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการ .เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรม 
“วันไหว้ครู” ตามแบบรายงานการดำเนินโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                  ลงช่ือ 

(นายเจริญทรัพย์  บอกประโคน.) 
         ผู้รายงาน 
 

                  ลงช่ือ 
(นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน) 

                                                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

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

................................................................................................................................................................................. 
                  ลงช่ือ 

( นายก้องเทพ ตุ้มทอง ) 
                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมนิิยมพัฒนา 

๒ 



 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

๑.  ชื่อโครงการ  เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรม “วันไหว้ครู 
๒.  สนองกลยุทธ์องค์กร ข้อท่ี   ๔ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ๓ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อคุณครูผู้มีพระคุณ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ระลึกถึงพระคุณครู 
๓. เพ่ือสนองต่อแผนงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑) นักเรียนร้อยละ  ๘๕  ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูผู้มีประคุณ 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕  ได้เข้าร่วมกิจกรรม ระลึกถึงพระคุณครู 
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๕   

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑) นักเรียนมีความเคารพ มีความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครูผู้อบรมส่ังสอน 
๒) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕  เป็นคนดี มีความกตัญญู  รู้คุณต่อผู้ส่ังสอน 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวินัย ตรงต่อเวลา เป็นผู้ฟังท่ีดี  

๘.  การดำเนินงาน/โครงการ 
 การดำเนินงานของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในโรงเรียน กิจกรรม “วนัไหว้ครู”  โดยมีการจ
จัดขึ้น ในวันท่ี  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้  
 ๐๘.๐๐-๐๘.๑๕ น.  นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น.  นักเรียนเดินเข้าห้องประชุมเป็นแถว เป็นห้อง โดยแต่ละช้ันแบ่งชาย 
                                    ๑ แถว และ หญิง ๑ แถว โดยให้คนถือพาน เดินนำ (แล้วนั่งให้เรียบร้อย) 
๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น.  พิธีกรจัดแถวนักเรียนในหอประชุมแจ้งกำหนดการ 



     คณะครูเดินเข้าห้องประชุมเป็นแถว ผอ. นำ นักเรียนทำความนอบน้อม 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  คณะครูยืนแถวหน้านักเรียน 

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภมูินิยมพัฒนา 
                               ประธาน ในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ประธานเจิมหนังสือ  
                               รับ    รายงาน กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดกิจกรรม 

 ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.  พิธีมาลาบูชาครู นักเรียนนั่งท่าพร้อมกราบ  
     (นั่ง) มาลาบูชาครู (บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) นัง่ท่ากราบพระ 

                               รัตนตรัย 
บูชาคุณบิดามารดา ครู นั่งพับเพียบกราบไม่ต้องแบมือ) 
บูชาคุณพระมหากษัตริย์ (ถวายบังคม) 
บูชาผู้มีคุณ บูชาคุณครู กราบไม่ต้องแบมือ 
นักเรียนยืนขึ้น สงบนิง่หน้าตรง  

  ประธานนักเรียนนำ (ตัวแทนเสียงดี)  ปาเจรา ร้องเพลงพระคุณท่ีสาม  
กล่าว  คำปฏิญาณตน ตามลำดับ 

 พิธีไหว้ครู  
  เริ่มจากช้ันป.๖ เป็นลำดับลงมา   

          ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.  ตัดสินพาน มอบรางวัล การประกวดต่าง ๆ  
 ๑๑.๐๐-๑๑.๑๐ น.  ประธานในพิธี ให้โอวาทแก่ครูและนักเรียน ปิดโครงการ 
  ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น.   เสร็จพิธี นักเรียนรับประทานอาหาร          
                                       - นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน  

                  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกายชุดตรวจการแขนยาว  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  .๒๐๖  

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 
 การดำเนินงานของโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) คณะผู้ปกครองนักเรียน 
๒) คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
    ผลผลิต (Out Put) 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
๑. นักเรียนมีความสัมมาคารวะ มีความกตัญญู

กตเวทิตา รู้จักคุณและตอบแทน  
ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๖ 

๒. นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๖ 
        
          ๔ 
             ผลลัพธ์ (Out Come) 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
๑. นักเรียนปฏิบัติเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เห็น

ความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม  
ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๖ 

๒. นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๖ 
๓. นักเรียนเห็นคุณค่าความกตัญญูกตเวทิตา กล้า

แสดงออกในทางท่ีถูก ท่ีควร  
ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๖ 

      

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   ๓.๕ 

       อยู่ในระดับ  ดีมาก 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 

คะแนนเฉล่ีย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง มาก 

คะแนนเฉล่ีย ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง น้อย 

คะแนนเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง น้อยท่ีสุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ..................................................................................................... 
 



       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๑,๐๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑,๐๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๐         บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการ  .สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี ้

12.1  จุดเด่นของโครงการ 
๑. เป็นโครงการท่ีดี ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจิตใจ ปลูกฝังการมีความสัมมาคารวะ ความกตัญญู
กตเวทิตา ส่งเสริมความเป็นผู้มีความรับผิดชอบการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

๑๒.๒ จุดควรพัฒนาของโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ (นักเรียน) มีสมาธิส้ัน ไม่นิ่งถ้าใช้ระยะเวลาการดำเนินการนานเกินไป และ ท่ีสำคัญ 
ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ ต้องหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอ หรือ จากครูด้วยกันเอง  

๑๒.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
 ๑. มีงบประมาณท่ีเพียงพอ 
 ๒. ฝึกซ้อมกิจกรรมให้มากกว่านี้  
 
                   ลงช่ือ....................................................... 

     (นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน) 
           ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๗ 
 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการสร้างเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
๗ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

 
แบบประเมิน งาน/ โครงการ 

สร้างเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กจิกรรม “วันไหว้ครู” 

วันท่ี ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
งาน/โครงการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรม “วันไหว้ครู”ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน    สังคมศึกษาฯ    กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

วันที่เร่ิมต้นงาน/โครงการ     ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕     

บุคลากรที่รับผิดชอบ/ โครงการ จำนวน  ๑๔  คน 

 งบประมาณที่ได้รับ  ๑,๐๐๐  บาท  

 งบประมาณที่ใช้จริง  ๑,๐๐๐  บาท 

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓หรือเติมข้อความหรือตัวเลขลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงแล้วแต่กรณี 

๑. การดำเนินงาน 

๒.๑ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  ทำตามกำหนด     เปล่ียนแปลงบ้าง 

  เปล่ียนแปลงไปมาก     เปล่ียนแปลงท้ังหมด 

๒.๒ ระยะเวลาดำเนินงาน 

   ทำตามกำหนด      ทำได้เร็วกว่ากำหนด  ทำได้ช้ากว่ากำหนด   

๓. ผลการดำเนินงาน 

๓.๑ ผลการดำเนินงานท่ีทำได้จริงได้แก่ 

เป้าหมาย ตามงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานที่ทำได้จริง 

๑. ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
นักเรียนเกินร้อยละ ๘๕ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

๓.๒ ผลการดำเนินงานท่ีได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงใด 

  มากท่ีสุด     มาก  ปานกลาง   น้อย  น้อยท่ีสุด  

๓.๓ คุณภาพของผลการดำเนินงาน 

  ดีมาก       ดี      พอใช้      ต้องปรับปรุง      ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  

๓.๔ ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลการดำเนินงาน 



  มากท่ีสุด     มาก  ปานกลาง   น้อย  น้อยท่ีสุด  

 

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการ 

๑. งบประมาณในการดำเนินงาน  ควรจัดหางบประมาณให้เพียงพอ     

๒. มีเวลาซ้อมน้อยเกินไป ซ้อมไม่ได้เต็มท่ี  หาเวลาซ้อมมากขึ้น หรือ กำหนดไว้ในบทสวดมนต์วันศุกร์ 

              

 

 

 

     ลงช่ือ   .................................... ผู้รับผิดชอบงาน/ โครงการ       

             ( นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน)                            

                      /               /                                    
 

 

 

 

     ลงช่ือ                      หัวหน้างานแผนงาน       

                 (นายสงคราม  รื่นรมย์)                            

              /                    /                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน/ โครงการ 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

********************************************************** 
ชื่อโครงการ        สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรม “วันไหว้ครู” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     สังคมศึกษาฯ     กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน     ปีการศึกษา ๒๕๖๕   

คำช้ีแจง: ทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ 

 เกณฑ์การประเมิน   ระดับ  ๕  หมายถึง  มากท่ีสุด ระดับ  ๔  หมายถึง  มาก          

 ระดับ  ๓ หมายถึง  ปานกลาง ระดับ  ๒  หมายถึง  น้อย  ระดับ  ๑  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ กิจกรรมงาน/ โครงการ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน /     
๒ กิจกรรม/ โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา /     
๓ ความเหมาะสมของงบประมาณ/ วัสดุ/ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  /    
๔ ความร่วมมือ/ จำนวนของบุคลากร/ การประชุม/ วางแผน ในการดำเนินงาน /     
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม /     
๖ วิธีการ/ กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีวางไว้ /     
๗ กระบวนการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และการควบคุมความเส่ียงของกิจกรรมงาน/ โครงการ /     
๘ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบบถ้วนตามท่ีกำหนด /     
๙ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีระบุไว้ /     

๑๐ ผลการดำเนินงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน/ บุคลกร/ ชุมชน/ และนำไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมงาน/ โครงการของปีถัดไป 

/     

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนนิงาน 

คอมพิวเตอร์ชำรุดจำนวนมาก ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์อย่างเร่งด่วน              

            

             

       ลงชื่อ        

                     (นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน) 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู  
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรม “วันไหว้ครู”  
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  

 

ชั้นอนุบาล ๑ 

ท่ี 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ นามสกุล 

 
เลขประจำตัว 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย ฉันทกร โนนกลาง ๑๐๖๐   
๒ เด็กชาย ชนกันต์ พิมายรัมย์ ๑๐๖๑   
๓ เด็กชาย ชนาเทพ แสงมะณี ๑๐๖๒   
๔ เด็กชาย ณัฐดนัย เขียวหวาน ๑๐๖๓   
๕ เด็กชาย ณัฐดนัย พาสนุก ๑๐๖๔   
๖ เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ตระกูลสม ๑๐๖๕   
๗ เด็กชาย ธนาธร มรรคผล ๑๐๖๖   
๘ เด็กชาย นฤพล ธรรมนาม ๑๐๖๗   
๙ เด็กชาย ปรเมษฐ์ จิตเย็น ๑๐๖๘   
๑๐ เด็กชาย พัทธดนย์ สมงาม ๑๐๖๙   
๑๑ เด็กชาย ภานุเทพ จันแดง ๑๐๗๐   
๑๒ เด็กหญิง กันย์สินี แสนพันธ ์ ๑๐๗๑   
๑๓ เด็กหญิง เนตรดาว ภาสดา ๑๐๗๒   
๑๔ เด็กหญิง ภัทรวดี จับจัด ๑๐๗๓   
๑๕ เด็กหญิง เภตรา ขยันไทย ๑๐๗๔   
๑๖ เด็กหญิง วริศรา มีสว่าง ๑๐๗๕   
๑๗ เด็กหญิง ศิวนาถ เต้ียแอก ๑๐๗๖   
๑๘ เด็กหญิง สุธิชา อุ้มพิมาย ๑๐๗๗   
๑๙ เด็กหญิง อติพร พงษ์จิตรภักด์ิ ๑๐๗๘   
๒๐ เด็กหญิง อลินดา จำปาตุม ๑๐๗๙   
๒๑ เด็กหญิง อัญญารินทร์ จันทร์ผิว ๑๐๘๐   



ชั้นอนุบาล ๒ 

ท่ี 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ นามสกุล 

 
เลขประจำตัว 

ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย พิชญะ ขันทอง ๑๐๒๓   
๒ เด็กชาย กฤษณะ เจนาเดช ๑๐๒๔   
๓ เด็กชาย วชิรศักย์ สายวัน ๑๐๒๕   
๔ เด็กชาย สิรวิชญ์ เพชรใสดี ๑๐๒๖   
๕ เด็กชาย วรชิต เพ็งงาม ๑๐๒๗   
๖ เด็กชาย ธนากร พะสุรัมย์ ๑๐๒๘   
๗ เด็กชาย ปิยังกูร มูลทอง ๑๐๒๙   
๘ เด็กชาย ธีรธร โกศล ๑๐๓๐   
๙ เด็กชาย ถิรคุณ ภาชนิด ๑๐๓๑   
๑๐ เด็กหญิง สิริกร จันทร์โสร ๑๐๓๒   
๑๑ เด็กหญิง มาริสา ลักขษร ๑๐๓๓   
๑๒ เด็กหญิง นุสรา สุขต้อง ๑๐๓๔   
๑๓ เด็กหญิง ภัทรวี บุญเกื้อ ๑๐๓๕   
๑๔ เด็กหญิง ทรรศิกา เกษแก้ว ๑๐๓๖   
๑๕ เด็กหญิง พรณพา แสนมี ๑๐๓๗   
๑๖ เด็กหญิง ณัฐณิชา มรรคผล ๑๐๓๘   
๑๗ เด็กหญิง พัชรนันท ์ ชาวสวน ๑๐๓๙   
๑๘ เด็กหญิง ปนัดดา ภาสดา ๑๐๔๐   
๑๙ เด็กหญิง ณชนก เขียวหวาน ๑๐๔๑   
๒๐ เด็กหญิง อมลธีรา ลักษณะศรี ๑๐๔๒   
๒๑ เด็กหญิง พิชชานันท์ ขันทอง ๑๐๔๓   
๒๒ เด็กหญิง ณัฐพัชร์ พงษ์ศาสตร์ ๑๐๔๔   
๒๓ เด็กหญิง สุธินันท ์ กะการดี ๑๐๔๕   
๒๔ เด็กหญิง กัญญารัตน์ สิงห์สถิตย์ ๑๐๔๖   
๒๕ เด็กชาย สุวิทวัส จันทร์เรียง ๑๐๔๗   
๒๖ เด็กชาย กนกพล เสาศิริ ๑๐๔๙   
๒๗ เด็กชาย ธนวัฒน ์ สันทะวินัย ๑๐๕๔   
๒๘ เด็กหญิง ปภัสสร หลักแหลม ๑๐๕๙   
๒๙ เด็กหญิง กานต์ธีรา  ภาวิสิทธิ์ ๑๐๘๒   

 

 



ชั้นอนุบาล ๓ 

ท่ี 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ นามสกุล 

 

เลขประจำตัว 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย ชวิน พานทอง ๙๐๘   
๒ เด็กชาย สุทธิภัทร ชาวสวน ๙๐๙   
๓ เด็กชาย ธีรภัทร เหล่าศรี ๙๑๐   
๔ เด็กชาย กิ่งไผ่ มีนา ๙๑๑   
๕ เด็กชาย ภคพล บุตราช ๙๑๒   
๖ เด็กชาย พชรดนัย จันดายุ ๙๑๓   
๗ เด็กชาย สิวารัตน์ เช่ือมสมบัติ ๙๑๔   
๘ เด็กชาย จิรายุ สังเกตุกิจ ๙๑๕   
๙ เด็กหญิง ณัฐพร จำปาตุม ๙๑๗   
๑๐ เด็กหญิง แพรไหม อินถา ๙๑๘   
๑๑ เด็กหญิง พิชามญช์ุ นบน้อม ๙๒๒   
๑๒ เด็กหญิง จิรภิญญา บุญครั่ง ๙๒๓   
๑๓ เด็กชาย นฤบดินทร์ ยิ่งช่ืน ๙๔๗   
๑๔ เด็กหญิง กันยภัทร ยิงรัมย ์ ๙๔๘   
๑๕ เด็กชาย ระพีภัทร บุญเกื้อ ๙๔๙   
๑๖ เด็กหญิง เกษราพรรณ ภาวิสิทธิ์ ๙๖๓   
๑๗ เด็กหญิง วนิดา กะการด ี ๑๐๘๑   

ชันประถมศึกษาปีที่  ๑  

ท่ี 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจำตัว
นักเรียน 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย ธนาธิป   กิตติเตชะ ๙๖๕   
๒ เด็กชาย พงศ์ปณต   พิศงาม ๙๖๖   
๓ เด็กชาย สรวิชญ์   ทองลาย ๙๖๗   
๔ เด็กชาย วรานนท์   แก้วใสย์ ๙๖๘   
๕ เด็กชาย วรากร   ชาวสวน ๙๖๙   
๖ เด็กชาย อนุสรณ์   ผลทุ่ม ๙๗๐   
๗ เด็กชาย พัชรพล   เงางาม ๙๗๑   
๘ เด็กชาย ชัยมงคล   พิศงาม ๙๗๓   
๙ เด็กชาย สงกรานต์   แก้วจันทร์ ๙๗๔   

๑๐ เด็กชาย วันมีชัย   แก้วใส ๙๗๖   



๑๑ เด็กหญิง ปุญญิสา   ทองอ้ม ๙๗๗   
๑๒ เด็กหญิง ชนกนันท์   เจริญพร ๙๗๘   
๑๓ เด็กหญิง พีชญา   ภาสดา ๙๗๙   
๑๔ เด็กหญิง กัญญ์วรา   ชมจิตร ๙๘๐   
๑๕ เด็กหญิง โชติกา   คงบุญมี ๙๘๑   
๑๖ เด็กหญิง วรัญญา    จิตเถาะ ๙๘๒   
๑๗ เด็กหญิง กมลรัตน์   มรรคผล ๙๘๓   
๑๘ เด็กหญิง ธาริกา   ต้ังเลิศวิชชา ๙๘๔   
๑๙ เด็กหญิง สุภิญญา   เมืองศรี ๙๘๕   
๒๐ เด็กหญิง อัยรัตดา   โจมรัมย์ ๙๘๖   
๒๑ เด็กหญิง รัตขิกา   มรกต ๙๘๗   
๒๒ เด็กหญิง ภวิตรา   บุญลอด ๙๘๘   
๒๓ เด็กชาย อนันต์สิทธิ์   ทองยวง ๑๐๐๒   
๒๔ เด็กชาย ธีรเดช  ตระกูลศิริ ๑๐๑๕   
๒๕ เด็กหญิง สุมาลี   ชารีไชย ๑๐๑๖   
๒๖ เด็กชาย กิตติศักดิ์ สมบัติวงค์ ๑๐๕๗   
๒๗ เด็กหญิง เกวรินทร ์ ขันทอง ๑๐๕๘   

 

ชันประถมศึกษาปีที่  ๒  

ที่ 
คำ

นำหน้า 
ช่ือ นามสกุล 

เลขประจำตัว
นักเรียน 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย อนุชา แสนมี ๙๒๕   

๒ เด็กชาย นภัทร ต้ังเลิศวิชชา ๙๒๗   

๓ เด็กชาย ธีรพงศ ์ เจือจันทร์ ๙๒๘   

๔ เด็กชาย กฤติเดช ชาวสวน ๙๒๙   

๕ เด็กชาย ชลธี นามม่วง ๙๓๐   

๖ เด็กชาย ภูรินท์ แก้วจันทร์ ๙๓๑   

๗ เด็กชาย ธีรสิทธ์ิ เพชรใสดี ๙๓๒   

๘ เด็กหญิง สร้อยระย้า อุ้มพิมาย ๙๓๔   

๙ เด็กหญิง กัญญาภัทร สายแก้ว ๙๓๕   

๑๐ เด็กหญิง กมนทรรศน์ คำแพง ๙๓๖   

๑๑ เด็กหญิง เขมสิริ ดวงสี ๙๓๗   

๑๒ เด็กหญิง สุชานันท ์ ชาวสวน ๙๓๘   

๑๓ เด็กหญิง สุภัตรา ยิงรัมย์ ๙๓๙   

๑๔ เด็กหญิง กุลกัญญา มรรคผล ๙๔๐   

๑๕ เด็กหญิง กุลธิดา มรรคผล ๙๔๑   

๑๖ เด็กหญิง สิรินดา อุ้มพิมาย ๙๔๒   



๑๗ เด็กหญิง สิริรัตน์ เต้ียแอก ๙๔๓   

๑๘ เด็กหญิง กฤตติกา สิงห์สถิตย์ ๙๔๔   

๑๙ เด็กหญิง ดลยา แป้นแก้ว ๙๔๕   

๒๐ เด็กหญิง ชญาดา พรมมิภักด์ิ ๙๔๖   

๒๑ เด็กชาย ภาคิน     ผลทุ่ม ๙๗๒   

๒๒ เด็กหญิง ชนิสรา ลำดวนหอม ๙๙๑  ๑ 

๒๓ เด็กชาย ธีรศิลป์   ทองยวง ๙๙๙   

๒๔ เด็กหญิง ณิชาภัทร ศรีลางาม ๑๐๕๖  ๒ 

ชันประถมศึกษาปีที่  ๓ 
 

ท่ี 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ นามสกุล 

เลข
ประจำตัว
นักเรียน 

 ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย ชวิน พานทอง ๙๐๘    
๒ เด็กชาย สุทธิภัทร ชาวสวน ๙๐๙    
๓ เด็กชาย ธีรภัทร เหล่าศรี ๙๑๐    
๔ เด็กชาย กิ่งไผ่ มีนา ๙๑๑    
๕ เด็กชาย ภคพล บุตราช ๙๑๒    
๖ เด็กชาย พชรดนัย จันดายุ ๙๑๓    
๗ เด็กชาย สิวารัตน์ เช่ือมสมบัติ ๙๑๔    
๘ เด็กชาย จิรายุ สังเกตุกิจ ๙๑๕    
๙ เด็กหญิง ณัฐพร จำปาตุม ๙๑๗    

๑๐ เด็กหญิง แพรไหม อินถา ๙๑๘    
๑๑ เด็กหญิง พิชามญช์ุ นบน้อม ๙๒๒    
๑๒ เด็กหญิง จิรภิญญา บุญครั่ง ๙๒๓    
๑๓ เด็กชาย นฤบดินทร์ ยิ่งช่ืน ๙๔๗    
๑๔ เด็กหญิง กันยภัทร ยิงรัมย ์ ๙๔๘    
๑๕ เด็กชาย ระพีภัทร บุญเกื้อ ๙๔๙    
๑๖ เด็กหญิง เกษราพรรณ ภาวิสิทธิ์ ๙๖๓    

๑๗ เด็กหญิง วนิดา กะการด ี ๑๐๘๑    

 

 

 



ชันประถมศึกษาปีที่  ๔  

ที่ 
คำ

นำหน้า 
ช่ือ นามสกุล 

เลขประจำตัว
นักเรียน 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย วงศกร วิชัยรัมย์ ๘๗๔   

๒ เด็กชาย สิงหา โชคดี ๘๗๕   

๓ เด็กชาย นครินทร ์ พรหมศิร ิ ๘๗๖   

๔ เด็กชาย วิโรจน์ พาสนุก ๘๗๗   

๕ เด็กชาย ลัทธชัย สิงห์ด่านจาก ๘๗๘   

๖ เด็กชาย ต้นตระกูล หะสูง ๘๗๙   

๗ เด็กชาย นราธิป ประดับ ๘๘๑   

๘ เด็กชาย ภานุพงษ์ ก้านแก้ว ๘๘๓   

๙ เด็กชาย บุญธวัตร ชาวสวน ๘๘๔   

๑๐ เด็กหญิง ปวีณ์นุช เหมาะใจ ๘๘๕   

๑๑ เด็กหญิง ปิ่นอนงค์ สุขต้อง ๘๘๖   

๑๒ เด็กหญิง พรรณรัตน์ ดวงดี ๘๘๗   

๑๓ เด็กหญิง สุตาภรรณ ย่ิงหาญ ๘๘๘   

๑๔ เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ประเสริฐ ๘๘๙   

๑๕ เด็กหญิง พัชราภรณ ์ เงางาม ๘๙๐   

๑๖ เด็กหญิง สุชานาถ อยู่ปูน ๘๙๑   

๑๗ เด็กหญิง โศภธิดา เสาศิร ิ ๘๙๓   

๑๘ เด็กหญิง รวิพรรณ ชมจิตร ๘๙๔   

๑๙ เด็กชาย นรินทร เหมือนโค้ว ๙๐๗   

๒๐ เด็กชาย จิรายุ พะสุรัมย์ ๙๕๐   

๒๑ เด็กหญิง กมลชนก มูลทอง ๙๕๖   

๒๒ เด็กชาย พัสวี แสนทิน่ัง ๙๕๗   

๒๓ เด็กหญิง ชญาญ์พัฏฐ์ พงษ์ศาสตร ์ ๙๘๙   

๒๔ เด็กหญิง อาณัญชา ลำดวนหอม ๙๙๐   

๒๕ เด็กชาย ชนาภัทร  ตระกูลศิร ิ ๑๐๕๑   

ชันประถมศึกษาปีที่  ๕  

ท่ี 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจำตัว
นักเรียน 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย กิตติศักดิ์ เจือจันทร์ ๘๕๔   
๒ เด็กชาย ธีรภัทร บุญเกื้อ ๘๕๕   
๓ เด็กชาย พัฒนศิลป ์ แก้วเห็ม ๘๕๗   
๔ เด็กชาย ภัทรภณ เขียวหวาน ๘๕๙   
๕ เด็กชาย ใยรัก ชาวสวน ๘๖๐   
๖ เด็กชาย วีรเทพ สันทะวินัย ๘๖๑   
๗ เด็กชาย ศักดา ราศิริยม ๘๖๒   



๘ เด็กชาย สิทธิโชค เอี่ยมสะอาด ๘๖๓   
๙ เด็กหญิง กาญจนา นามบุญตรี ๘๖๔   
๑
๐ 

เด็กหญิง กัญญาภัค ตระกูลสม ๘๖๕   

๑
๑ 

เด็กหญิง นาริศา สามยอด ๘๖๖   

๑
๒ 

เด็กหญิง พลอยปภัส โนนกลาง ๘๖๘   

๑
๓ 

เด็กหญิง พิมพ์ลภัส โนนกลาง ๘๖๙   

๑
๔ 

เด็กหญิง วิภาพร ผลผกา ๘๗๐   

๑
๕ 

เด็กหญิง กัญจนาพร ชมจิตร ๙๐๑   

๑
๖ 

เด็กชาย เอกราช ผามบุญ ๙๖๑   

๑
๗ 

เด็กชาย สิทธิชยั แนมจะโป๊ะ ๑๐๕๕   

ชันประถมศึกษาปีที่  ๖  

ท่ี 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจำตัว
นักเรียน 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ เด็กชาย วุฒิชัย ลำพรหม ๘๓๗   
๒ เด็กชาย สิทธิโชค ทานอก ๘๔๐   
๓ เด็กชาย ภัทรพงษ ์ มรรคผล ๘๔๑   
๔ เด็กหญิง วันวิสา ชาวสวน ๘๔๒   
๕ เด็กหญิง ชุติมณฑน์ โจมรัมย์ ๘๔๓   
๖ เด็กหญิง วราวรรณ มรรคผล ๘๔๔   
๗ เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เหมาะใจ ๘๔๕   
๘ เด็กหญิง อสมาภรณ์ เงางาม ๘๔๖   
๙ เด็กหญิง ญาดา มรรคผล ๘๔๗   

๑๐ เด็กหญิง ดวงพร ดวงสี ๘๔๘   
๑๑ เด็กหญิง สุพรรษา บุพโต ๘๕๐   
๑๒ เด็กชาย พงศธร ศรีวรรณ ๘๗๒   
๑๓ เด็กชาย พิสิษฐ์ สิริดี ๘๙๗   
๑๔ เด็กชาย อนุกูล ศักดิ์สิงห์ ๘๙๘   



๑๕ เด็กชาย นราวิชญ ์ ก้านแก้ว ๙๐๐   
๑๖ เด็กหญิง อภิญญา บุญเกื้อ ๙๙๒   
๑๗ เด็กชาย ธนธรรม สุวรรณโสภ ี ๑๐๑๘   
๑๘ เด็กหญิง วรรณิดา ตระกูลศิริ ๑๐๕๒   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ให้ใส่เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

ตามแนวทาง PDCA 

รายละเอียดดังแผนภูม ิ

แผนภูมิ วงจรคุณภาพ PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ขั้นตอนการดำเนนิงานตามวงจรเดมมิ่ง สรุปได้ดังนี้ 

 ขั้นวางแผน (Plan)   
เป็นการกำหนดกรอบงานท่ีต้องการแก้ปัญหา/ต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง รวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ 

โดยพิจารณาว่า ต้องนำข้อมูลอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ แล้วกำหนดทางเลือกในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
การวางแผนจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ความสำเร็จในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
  ขั้นปฏิบัติ (Do)  

เป็นการลงมือปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนา ตามทางเลือกท่ีกำหนดไว้ในแผน ขณะเดียวกัน มีการ
ตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าดำเนินไปในทิศทางท่ีกำหนดไว้หรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ 
  ขั้นตรวจสอบ (Check)  

เป็นการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งทำให้ทราบว่าการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้หรือไม่ โดยกำหนดความถ่ีของการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
  ขั้นดำเนินงานให้เหมาะสม (Act)  
เป็นการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบมาดำเนินการ ๒ กรณี คือ  

 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ดำเนินงาน 

ให้เหมาะสม 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ปฏิบัติ 
ดำเนินงานให้

เหมาะสม 
ปฏิบัต ิ

(ฝ่ายบริหาร) 

(ครู) 

(ผู้ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร) 

(ฝ่ายบริหาร) 



 
 
กรณีที่ ๑ ถ้ามีผลการปฏิบัติงานที่ดี  
ให้นำกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็นมาตรฐาน การปฏิบัติงานของสถานศึกษา หรือพัฒนาต่อยอด

ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
กรณีที่ ๒ ถ้าผลงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
ต้องนำผลการประเมินมาพิจารณาว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรต่อไป เพื่อให้บรรลุผลตามท่ีกำหนดไว้ 

เมื่อนำวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การทำงานมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง 
ดังแผนภูมิ 

                                  แผนภูมิ  วงจรเดมม่ิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

ปรับปรุง และยกระดับ 

มาตรฐานให้สูงข้ึน 


