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การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับเครือขายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 
มอบหมายใหคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกำแพงเพชรรวมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เปนเจาภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 
ครั้งที่ 8 ประจำป พ.ศ. 2565 “การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพื่อคนรุนใหม” Private education New 

Normal For New Generations ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2565  ณ โรงแรมชากังราวริเวอรวิว และ
หอประชุมสหกรณออมทรัพยครูกำแพงเพชร 

การจัดงานในครั้งนี้มีผูเขารวมงานทั้งสิ้น จำนวน 300 คน ประกอบดวย ขาราชการ 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเปนไปตาม
ตัวชี ้วัดและเปาหมายที่กำหนด และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงาน พบวา       
(1) ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76   
ในระดับมาก  (2) ความพึงพอใจที่มีตอการจัดงานเลี้ยงรับรองงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ    
ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ในระดับมาก  (3) ความพึงพอใจ
ที่มีตอพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565  จังหวัดกำแพงเพชร           
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ในระดับมากที่สุด  และ (4) ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมสัมมนา    
เรื่อง "การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง  
โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 ในระดับมาก  ซึ่งเปนไปตามตัวชี้วัดและ     
คาเปาหมายท่ีกำหนดใหระดับความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คือ พึงพอใจระดับมาก - มากที่สุด 

  สำหรับขอเสนอแนะการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 
จังหวัดกำแพงเพชร พบวา ผูเขารวมงานโดยสวนใหญชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งดานการตอนรับ 
ความเหมาะสมดานอาคารสถานที่  ภาพรวมการจัดงาน และการจัดการแขงขันทางวิชาการ รวมทั้ง
ชื่นชมทีมงานที่เขมแข็ง มีศักยภาพดีเยี่ยมทุกทาน มีการทำงานเปนทีมที่เปนแบบอยางใหจังหวัดอ่ืน
นำไปใชไดเปนอยางด ี

 

บทสรุป 
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คำนำ 
  รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั ้งที ่ 8 ประจำป 2565 
จังหวัดกำแพงเพชร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อรายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชน       

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย       
ความเปนมา วัตถุประสงค และกิจกรรม พรอมสรุปผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชน และ
ขอเสนอแนะของผูเขารวมงาน เพื่อวิเคราะหผลการจัดงานในภาพรวม และการพัฒนาการจัดงาน   
วันการศกึษาเอกชน (ภูมิภาค) ครั้งตอไป 

  ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เครือขายพัฒนา
การศึกษาเอกชนภาคเหนือ  ดร.รมย  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  นายกัมปนาท อินออน 
ประธานกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร  นายทักดนัย  เพชรเภรี 
นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน และคณะผูจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 
ทุกทาน ที่รวมจัดงานในครั้งนี้ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
             มีนาคม 2565 
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สารบัญ 
  หนา 
สวนที่ 1 บทนำ 1 
 ความเปนมา 1 

 วัตถุประสงค 2 

 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 2 

 กิจกรรมและการดำเนินงาน 3 
 กลุมเปาหมาย 4 
 การประเมินผล 4 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 4 
สวนที่ 2 การดำเนินงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 ประจำป 2565 5 
 การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 5 

 การแถลงขาวการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  ครั้งที่ 8  ประจำป 2565 8 

 การจัดการแขงขันทักษะวิชาการรูปแบบการแขงขันออนไลน 10 

 งานเล้ียงรับรองการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 12 

 พิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 13 

 
สัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี                     
(วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง                      
โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 

17 

 การประเมินผลการจัดงาน 19 
สวนที่ 3 ผลการดำเนินงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  

ประจำป 2565 
23 

สวนที่ 4 สรุปผลและขอเสนอแนะ 28 
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สวนที่ 1   
บทนำ 

 
   

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเปนหนวยงานที่สงเสริมการจัด
การศึกษาเอกชนใหสอดคลองกับบริบทการจัดการศึกษาและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดาน
การศึกษา ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยการศึกษาเอกชนเปนการศึกษาที่บุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการ
จัดขึ้น มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รัฐบาลไดเห็นความสำคัญของ
การจัดการศึกษาเอกชน จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎเปนครั้งแรก เมื ่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ พ.ศ .2561  และนับตั้งแตนั้นมาก็ไดถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ ของทุกป เปนวัน  

ที่มีความหมายย่ิงของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้วา “วันการศึกษาเอกชน” 

  สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน (ภูมิภาค) ปงบประมาณ 2565 สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนรวมกับคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัด กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชน 5 ภาค ดังนี้ 
   ภาคเหนือ (จำนวน 17 จังหวัด)  จังหวัดกำแพงเพชร เปนจังหวัดเจาภาพ  กำหนด
จัดงาน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2565 

   ภาคตะวันออก (จำนวน 8 จังหวัด)  จังหวัดระยอง เปนจังหวัดเจาภาพ กำหนด
จัดงาน วันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2565 

   ภาคกลาง (จำนวน 18 จังหวัด) จังหวัดสุพรรณบุรี  เปนจังหวัดเจาภาพ  กำหนด
จัดงาน วันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2565 

   ภาคใต (จำนวน 14 จังหวัด) จังหวัดภูเก็ต เปนจังหวัดเจาภาพ  กำหนดจัดงาน   
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2565 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 20 จังหวัด) จังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัด
เจาภาพ  กำหนดจัดงาน วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2565 

การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร  
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับเครือขายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 
มอบหมายใหคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกำแพงเพชรรวมกับสำนักงาน

ความเปนมา 
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ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เปนเจาภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 

ประจำป พ.ศ. 2565 “การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพื่อคนรุนใหม” Private education New Normal 

For New Generations ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2565  ณ โรงแรมชากังราวริเวอรวิว และหอประชุม
สหกรณออมทรัพยครูกำแพงเพชร  ทั้งนี้การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 
2565 ยังประกอบดวยกิจกรรมดานวิชาการ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเอกชน ไดแก 
การแขงขันทักษะวิชาการรูปแบบออนไลน  และการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรูรายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล  

 

 

เพ่ือสงเสริม ความสามัคคี ความคิด สรางสรรค ความเขาใจอันดี ระหวางเจาหนาที่ของ
รัฐและเอกชนระหวางโรงเรียนเอกชนดวยกัน รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน ครู ไดแสดง
ความสามารถไดอยางสรางสรรคสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค    

ตามหลักสูตรใหกับนักเรียน เปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน ของโรงเรียน ครู และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนใหทราบถึงความกาวหนาของการจัดการศึกษาเอกชนสูสังคม 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

จำนวนขาราชการ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  
ที่เขารวมงานวันการศึกษาเอกชน 

300 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมงานท่ีมีตอการแขงขันทักษะวิชาการ  
รูปแบบออนไลน 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมงานที่มีตอการจัดงานเลี้ยงรับรองงานวันการศึกษา
เอกชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร 

3. ความพึงพอใจของผูเขารวมงานท่ีมีตอพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนอื 
คร้ังท่ี 8 ประจำป 2565  จังหวัดกำแพงเพชร 

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงโดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
(พึงพอใจมาก - มากท่ีสุด) 

 
 
 

วัตถุประสงค 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร

 

 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 การวางแผน 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 

1.2 จัดทำโครงการ 
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ 

ตุลาคม 2564 
ถึง 

มกราคม 2565 

2 การดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 

2.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแขงขันทักษะ                     
     รูปแบบวชิาการ 
2.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบแบบทดสอบ 

    แขงขันทักษะวิชาการ 
2.4 ประชุมคณะกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ 
2.5 แถลงขาวการจัดงานวนัการศึกษาเอกชน 

2.6 จัดแขงขันทักษะวิชาการ 
2.7 งานเลี้ยงรับรองการจัดงานวนัการศึกษาเอกชน 

2.8 พิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ คร้ังที่ 8  
ประจำป 2565 

2.9 สัมมนาวชิาการ เรื่อง การจัดการเรียนรูรายวชิาเทคโนโลย ี     
     (วิทยาการคำนวณ) เพ่ือพัฒนาสมารถนะการคิดขั้นสูง            
     โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดจิิทัล 

ธันวาคม 2564 
ถึง 

กุมภาพันธ 2565 

3 การรายงานผลการดำเนนิงาน 
3.1 สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาการ 
3.2 สรุปผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8  
ประจำป 2565 

มีนาคม 2565 

 
 
 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 
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ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร

 

 

 

    ขาราชการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จำนวน 300 คน  

 

 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบริหาร ครู   
และผูที่เขารวมงาน 

สอบถาม แบบสอบถาม และ
การสังเกต 

 
 
 
 

 

     1. ผูบริหาร ครู โรงเรียนเอกชนมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น 

     2. นักเรียนโรงเรียนเอกชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะตรงตามศักยภาพของแตละบุคคล 

     3. ผูบริหาร ครู โรงเรียนเอกชน ขาราชการและบุคลากรในสังกัดมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนา
การศึกษาเอกชน 

     4. เครือขายขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนมีความเขมแข็ง 
     5. ประชาชน ผูปกครอง และสังคมมีความรูความเขาใจในการศึกษาเอกชนมากยิ่งขึ้น และ  

มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน 

กลุมเปาหมาย 

การประเมินผล 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร

สวนที่ 2 
การดำเนินงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 

 

 การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป พ.ศ. 2565 “การศึกษาเอกชน 
วิถีใหมเพื่อคนรุนใหม Private education New Normal For New Generations” สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับเครือขายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ มอบหมายให
คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกำแพงเพชรรวมกับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร เปนเจาภาพในการจัดงานในครั้งนี้  โดยกิจกรรมและการดำเนินงานในภาพรวมของ
แตละกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

คณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป พ.ศ. 2565   
ไดดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมใหการดำเนินการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 
เปนไปดวยความเรียบรอยและสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค  โดยดร.รมย พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชร เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ประจำป พ.ศ . 2565 รวมดวยนายกัมปนาท  อินออน  ประธาน ปส .กช .  จังหวัดกำแพงเพชร  
นายทักดนัย  เพชรเภรี นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน นางฉันทนา  คงคารัตน ผูอำนวยการกลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน และผู บริหารโรงเรียนเอกชนจั งหวัดกำแพงเพชร  ดำเนินการจัดประช ุม
คณะกรรมการฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

 การประชุมครั้งที่ 1   วันที่ 15 ธันวาคม 2565  ณ หอประชุมแมปง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชร 

 การประชุมครั้งที่ 2   วันที่ 13 มกราคม 2565  ณ หองประชุมคลองสวนหมาก สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 

 การประชุมครั้งที่ 3   วันที่ 14 มกราคม 2565  ณ หองประชุมพระคุณแม สวนอาหารแมปง
ริเวอรไซต จังหวัดกำแพงเพชร 

 การประชุมครั้งที่ 4   วันที่ 28 มกราคม 2565  ณ หอประชุมแมปง สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร 

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 1 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร
 

  การประชุมของคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน  ไดดำเนินการประชุม
เพ่ือเตรียมความพรอมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ในเรื่องสำคัญ ประกอบดวย  

(1) การบริหารจัดการดานงบประมาณ   
(2) การประชาสัมพันธการจัดงาน 

(3) การแถลงขาวการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป พ.ศ. 2565 
“การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพ่ือคนรุนใหม” Private education New Normal For New Generations 

(4) การจัดการแขงขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการแขงขัน
ออนไลน งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 

(5) การจัดงานเลี้ยงรับรอง วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8  ประจำป พ.ศ. 2565 

(6) พิธ ีเป ดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั ้งที ่ 8 ประจำป พ.ศ. 2565 
“การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพ่ือคนรุนใหม” Private education New Normal For New Generations 

(7) การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 

 

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการจดังานวันการศึกษาเอกชน 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมแมปง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 

 

ครั้งที่ 1 
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วันที่ 13 มกราคม 2565  ณ หองประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร 

 
วันที่ 14 มกราคม 2565  ณ หองประชุมพระคุณแม สวนอาหารแมปงริเวอรไซต 
จังหวัดกำแพงเพชร 

ครั้งที่ 2 

ครั้งที่ 3 
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ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร
 

วันที่ 28 มกราคม 2565  ณ หองประชุมแมปง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชร 

 

 

 

 

การแถลงขาวการจัดงานวันการศึกษา
เอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8  ประจำป พ.ศ. 2565 
“การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพื ่อคนรุ นใหม” 
Private education New Normal For New 

Generations จังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ ้นใน
วันที่ 15 มกราคม 2565 ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

  

ครั้งที่ 4 

การแถลงขาวการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  คร้ังที่ 8   2 
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ณ โรงแรมชากังราวริเวอรวิว มีผู เขารวมงานกวา 70 ทาน โดยมี ดร.รมย พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชร พรอมดวย ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ คุณากุล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษา
เอกชน ดร.บัณฑิต ครุทางคะ ประธานเครือขายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง 
อุปนายก สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน และนายกัมปนาท อินออน 
ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร รวมแถลงขาวการ      

จัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 "การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพื่อคนรุนใหม" 
Private education New Normal For New Generations โดยมี ผู บร ิหารโรงเร ียนเอกชนจังหวัด
กำแพงเพชร ผูบริหารโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ สื่อมวลชน ครู บุคลากร และเจาหนาที่  เขารวมงาน    
งานเริ่มดวยการชม VTR การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8  แนะนำโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดกำแพงเพชร การแสดงตอนรับผูเขารวมงานชุด “ระบำชากังราว” จากนั้นเปดโอกาส       

ใหสื่อมวลชนสัมภาษณและสอบถามเพิ่มเติม และเจาภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ป พ.ศ.2565 ถายภาพรวมกัน  
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  งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร  
"การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพื่อคนรุนใหม" Private education New Normal For New Generations 
กำหนดการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลนในวันเสารที่ 22 มกราคม 2565 ศูนยการแขงขัน
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
  กล ุ ม เป  าหมายการแข  งข ันท ักษะว ิชาการ  ร ูปแบบออนไลน   ประกอบดวย 
คณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะวิชาการ ครูผูฝกสอนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนเขารวมแขงขัน 
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 43 เขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนโรงเรียนเอกชนลงทะเบียน      
เขาแขงขัน จำนวน 1,466 คน และแขงขัน จำนวน 1, 404 คน มีรายการแขงขันทักษะวิชาการ 
รูปแบบออนไลน มีรายการแขงขันทั้งหมด จำนวน 6 กลุม 13 กิจกรรม 40 รายการ  ประกอบดวย 

   กลุมการเรียนรูปฐมวัย  จำนวน 2 กิจกรรม 2 รายการ ไดแก  รายการที่ 1 
การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ และรายการที่ 2 การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน 
(ไมมีการแขงขันรูปแบบออนไลน) 
    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จำนวน 4 กิจกรรม 12 รายการ ไดแก รายการที่ 3 
คัดลายมือ สื่อภาษาไทย, รายการที่ 4 วรรณกรรมพิจารณ,  รายการที่ 5 เรียงรอยถอยความ และรายการ
ที่ 6 กวีเยาวชนคนรุนใหม 
   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 1 กิจกรรม 4 รายการ ไดแก รายการที่ 7 
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จำนวน 1 กิจกรรม 3 รายการ ไดแก รายการที่ 8  
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 
   กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  จำนวน 1 กิจกรรม 3 รายการ  ไดแก 
รายการที่ 9  การแขงขันตอบปญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) 

   กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ (ทัศศิลป) จำนวน 4 กิจกรรม 16 รายการ ไดแก 
รายการที่ 10 การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”, รายการที่ 11 การแขงขันวาดภาพระบายสี, รายการที่ 12 
การสรางสรรคภาพดวยการปะติด  และรายการท่ี 13 การแขงขันประติมากรรม   
 

 

  การจัดการแขงขันทักษะวิชาการรูปแบบการแขงขันออนไลน 3 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร
 

  สำหรับเกณฑการตัดสิน “ใชการตัดสินแบบอิงเกณฑ” ดังนี้ รอยละ 80-100 
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รอยละ 70-79 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
รอยละ 60-69 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การแขงขันรูปแบบออนไลน        
ดวยโปรแกรม Google Meet ผานหองแขงขัน https://sites.google.com/kp.ac.th/room 

 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการและผูเขารวมการแขงขัน  
 การแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลนครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะ
วิชาการและผูเขารวมการแขงขันคร้ังนี้ จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตน คือ มีความรูความเขาใจการใช
เทคโนโลยี สามารถใช เครื ่องมือ อุปกรณ  จากคอมพิวเตอร  โทรศัพท  แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร ผานระบบออนไลนไดในระดับดี 
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ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร

 

 

   
  งานเลี้ยงรับรองการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 
จังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นในวันเสารที่ 5 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงแรมชากังราวริเวอรวิว จังหวัด
กำแพงเพชร โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนภาคเหนือ ในการประชุมกอนการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือประจำป   
พ.ศ. 2565 ภายใตแนวคิด การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพื่อคนรุนใหม” พรอมดวย ดร.กมล รอดคลาย       
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประพัทธ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นายณรงคศักดิ ์ บุณยมาลิก รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมมาตรฐานการศึกษา นางสุมิตรา ทองแสง ผอ.กลุมงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบ ศึกษาธิการจังหวัดในเขตภาคเหนือ 
ดร.ศุภเสฏฐ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน ประธาน 
ปส.กช. ภาคเหนือ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
เขตภาคเหนือ เขารวมการประชุมโดยพรอมเพรียง 
ทั้งนี้ การจัดงานเลี้ยงตอนรับ ไดปฏิบัติการตาม
มาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกำแพงเพชร  
อยางเครงครัด 

ภาพบรรยากาศงานเล้ียงรับรองการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

  งานเล้ียงรับรองการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 4 



13
รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร

 

   
พิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชน 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป พ.ศ. 2565 จังหวัด
กำแพงเพชร ไดกำหนดจัดงานขึ้น ในวันอาทิตย 
ที ่ 6 กุมภาพันธ 2565 ณ หอประชุมสหกรณ    
ออมทรัพยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานในพิธี
เปดงาน พรอมดวย นายกมล รอดคลาย  ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายประพัทธ   
รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. ดร.ศุภเสฏฐ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน เขารวมในพิธีเปดงาน โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกำแพงเพชร   
ดร.รมย พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและบุคลากร 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ประธาน ปส.กช. จังหวัด และผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ รวมใหการตอนรับและ
รวมในพิธีเปด โดยการจัดงานไดดำเนินการภายใตมาตรการปองกัน COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข
อยางเครงครัด 

  พิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 5 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร
 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกันและพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพของตนเองเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ใหสูงข้ึน ในปนี้ไดกำหนดจัดงานข้ึนใน 5 ภาค ไดแก  

- ภาคเหนือ (17 จังหวัด) วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2565 จังหวัดกำแพงเพชร  
- ภาคกลาง (18 จังหวัด) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี  
- ภาคตะวันออก (8 จังหวัด) กำหนดจัดงานวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2565 จังหวัดระยอง  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) กำหนดจัดงานวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2565 

จังหวัดอุบลราชธานี  
- ภาคใต (14 จังหวัด) กำหนดจัดงานวันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2565 จังหวัดภูเก็ต 

สำหรับวันการศึกษาเอกชนที่จัดขึ้นในปนี้ ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ หลายรายการ ไดแก 
 กิจกรรมที่ 1 การแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน ในวันเสารที่ 22 มกราคม 2565   

ศูนยการแขงขันโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
 กิจกรรมที่ 2  พิธีมอบโลรางวัลตามประเภทตาง ๆ ในพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชน

ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป พ.ศ. 2565 วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2565  ไดแก 
1. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลซึ ่งอุทิศตนและทำประโยชนเพื ่อการศึกษาเอกชน 

จำนวน 17 รางวัล 

    2. รางวัลเกียรติคุณผูทำคุณประโยชนใหกับการศึกษาเอกชน  จำนวน  35  รางวัล 

    3. รางวัลประกาศเกียรติคุณประธาน ปส.กช.นอกระบบ  จำนวน  17  รางวัล 

    4. รางวัลเข็มสดุดีทองคำ  จำนวน 3 รางวัล 

    5. รางวัลเข็มทองคำ  OPEC  HONOR  จำนวน  1 รางวัล 

    6. รางวัลสดุดีครูเอกชน  จำนวน  20  รางวัล 

    7. รางวัล OPEC AWARD จำนวน  68  รางวัล 

 กิจกรรมที่ 3 เสวนาวิชาการ “การจัดการเรียนรูเทคโนโลยีทักษะการคำนวณเพื่อพัฒนา
สมรรถนะขั้นสูงพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงโดยใชสื่อ และแหลงเรียนรูดิจิทัล ซึ่งวิทยากร คือ  รศ.ธีระวัฒน 
ประกอบผล อาจารยประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ   
ออมทรัพยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
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ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร
 

พิธีเปดงานเริ ่มตนดวยการแสดงมินิคอนเสิรต วงมะพราวแกว และนักดนตรี        
จากโรงเรียนปทมดรุณวิทย จังหวัดกำแพงเพชร   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกำแพงเพชร กลาวตอนรับ
ประธานและผูรวมงาน  ดร.พีรศักดิ์  รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กลาว
รายงานการจัดงาน และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานในพิธี 
รับคำกลาวรายงานการจัดงาน  ประธานในพิธีมอบโลรางวัลแตละประเภท ตามลำดับ 
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หลังจากพิธีมอบโลรางวัลแลว เปนพิธีมอบธงใหกับเจาภาพการจัดงานวันการศึกษา
เอกชนครั้งตอไป คือ จังหวัดลำพูน โดยประธานในพิธี นายกสมาคม ปส.กช. เจาภาพการจัดงานครั้งนี้ 
จังหวัดกำแพงเพชร และเจาภาพครั้งตอไป จังหวัดลำพูน ทำพิธีมอบธง พรอมการแสดง “มัลติมีเดีย 
ประกอบการแสดง ชุด บานเกิดเมืองนอน” และปดทายดวยการแสดงของเจาภาพจัดงานวันการศึกษา
เอกชน ประจำป 2566 จังหวัดลำพูน เปนอันเสร็จพิธี 
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 วิทยาการคำนวณ (Computing science)  
เปนรายวิชาพื้นฐานในกลุมสาระการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ ่งมีเปาหมายพัฒนาผู เร ียนใหใชทักษะ   
การคิดเชิงคำนวณสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา 
อยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ สามารถคนหาขอมูล 
หรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห สังเคราะห 
และนำสารสนเทศไปใชในการแกปญหาประยุกตใชความรูในการแกปญหาในชีวิตจริงและทำงานรวมกัน
อยางสรางสรรค ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย รูเทาทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
ประกอบกับ วิทยาการคำนวณ เปนวิชาที ่มุ งเนนการเรียนการสอนใหเด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ 

  สัมมนาวิชาการ เร่ือง การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี               
     (วิทยาการคำนวณ) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง                

     โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 

6 
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(Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมี
พื ้นฐานการรู เทาทันสื ่อและขาวสาร (Media and 

information literacy) ซึ่งการเรียนวิชาการคำนวณ 
จะไมจำกัดอยูเพียงแคการคิดใหเหมือนคอมพิวเตอร
เทานั้น และไมไดจำกัดอยูเพียงการคิดในศาสตรของ
นักวิทยาการคอมพิวเตอร แตจะเปนกระบวนการ

ความคิดเชิงวิเคราะหเพื่อนำมาใชแกปญหา
ของมนุษย โดยเปนการสั ่งใหคอมพิวเตอร
ทำงานและชวยแกไขปญหาตามท่ีเราตองการ 
ได อย างม ีประส ิทธ ิภาพด วยตระหน ักถึง
ความสำคัญของการจัดการเรียน 

การสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 
คร้ังที่ 8 ประจำป 2565  จังหวัดกำแพงเพชร 
จึงไดจัดสัมมนาวิชาการเรื ่อง การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล โดยมี รศ. ธีรวัฒน ประกอบผล  อาจารยประจำ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและมีความรูในเร่ือง “วิทยาการคำนวณ” เปนอยางดี  การสัมมนาวิชาการคร้ังนี้ โดย
มีกลุมเปาหมายเขารวมการสัมมนา ประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษาเอกชน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เขารวมการสัมมนา จำนวน 300 คน ณ หอประชุมสหกรณออมทรัพย
ครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. โดยมี
เปาหมายที่สำคัญในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสวนสำคัญในการพัฒนา    
การเรียนการสอนของนักเรียนไดมีความรู ความเขาใจเรื่อง “วิทยาการคำนวณ” กลาวคือ สามารถนำ
ความรูที่ไดจากการสัมมนาในครั้งนี้ เพ่ือถายทอดใหนักเรียนมีความสามารถใชทักษะการคิดเชิงคำนวณใน
การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ มีทักษะในการคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ 
ประเมิน จัดการ วิเคราะห สังเคราะห และนำสารสนเทศไปใชในการแกปญหา สามารถประยุกตใชความรู
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแกปญหาในชีวิตจริงได  
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  การประเมินผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 
จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสอดคลองกับตัวชี ้วัดความสำเร็จ ดวยเครื ่องมือที ่ใชวัดระดับ
ความสำเร็จ คือ การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบริหาร ครู และผูที่เขารวมงาน  ดวย
แบบสอบถาม และการสังเกต ประกอบดวย 
  1. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน  
  2. การประเมินความพึงพอใจงานเลี้ยงรับรองการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 
ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร 
  3. การประเมินความพึงพอใจพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั ้งที ่ 8 
ประจำป 2565 

  4. การประเมินความพึงพอใจ  สัมมนาวิชาการ เรื ่อง การจัดการเรียนรู รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพ่ือพัฒนาสมารถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 

โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและหลักเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน  
    สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบ

ออนไลน ใชการเก็บแบบสอบถามออนไลน (Google Form) 5 ระดับ คือ พึงพอใจในระดับนอยที่สุด, 
นอย, ปานกลาง, มากและมากที่สุด โดยกำหนดระดับความพึงพอใจ ตามเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้ 
  - คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50  พึงพอใจในระดับนอยที่สุด  

- คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50  พึงพอใจในระดับนอย 

  - คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50  พึงพอใจระดับปานกลาง 
  - คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50  พึงพอใจระดับมาก 

- คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

การประเมินความพึงพอใจตอการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน ประกอบดวย 

1. การประชาสัมพันธการแขงขันมีความชัดเจน 

2. กำหนดการแขงขันมีความเหมาะสม 

3. รายการ/กิจกรรมการแขงขัน มีความเหมาะสม 

4. เกณฑการแขงขันมีความเหมาะสม 

การประเมินผลการจัดงาน 
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5. รูปแบบ/วิธีการแขงขันมีความเหมาะสม 

6. ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางคณะกรรมการจัดการแขงขันกับผูเขาแขงขันมีความ
เหมาะสม 

2. การประเมินความพึงพอใจงานเลี้ยงรับรองการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ     
ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร 

สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจที่ มีตอ งานเล้ียงรับรองการจัดงาน  
วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 5 กุมภาพันธ 2565  
ใชการเก็บแบบสอบถามออนไลน (Google Form) 5 ระดับ คือ พึงพอใจในระดับนอยที ่สุด, นอย,     
ปานกลาง, มากและมากท่ีสุด โดยกำหนดระดับความพึงพอใจ ตามเกณฑคาเฉล่ียเชนเดียวกับการแขงขัน
ทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน 

การประเมินความพึงพอใจงานเลี ้ยงรับรองการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ     
ครั้งที่ 8 ประจำป 2565  ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบดวย 

(1) การติดตอประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
(2) สถานท่ีพัก 

(3) สถานที่จอดรถ 

(4) กิจกรรมตอนรับและงานเล้ียงรับรอง 
(5) กิจกรรมเย่ียมชมสถานที่ทองเท่ียวของจังหวัดกำแพงเพชร 
 

3. การประเมินความพึงพอใจพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 

การประเมินความพึงพอใจพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565    
วันที ่ 6 กุมภาพันธ 2565 ณ หอประชุมสหกรณ  ออมทรัพยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร         
ใชรูปแบบการประเมินเชนเดียวกับการประเมินความพึงพอใจงานเลี้ยงรับรองการจัดงานวันการศึกษา
เอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรายการประเมินความพึงพอใจ 
ประกอบดวย 

3.1 ดานอาคารสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ 
(1) สถานท่ีจัดงาน 

(2) สถานท่ีจอดรถ 

(3) ความสะดวกในการเดินทางถึงสถานท่ีจัดงาน 

(4) โสตทัศนูปกรณ 
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3.2 ดานการใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน 
(1) การบริการ/อำนวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาที่ 
(2) การลงทะเบียนเขารวมงาน 

(3) อาหารและเคร่ืองดื่ม 

(4) ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 

3.3 ภาพรวมดานอ่ืนๆ 
(1) การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 (COVID-19)  

(2) การประชาสัมพันธการจัดงานมีความชัดเจน  

(3) กิจกรรมภายในงานมีความเหมาะสม 

(4) ระยะเวลาการจัดงานมีความเหมาะสม 

3.4 ความพึงพอใจกับการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั ้ งที ่ 8 
ประจำป 2565 ในภาพรวม 

4. การประเมินความพึงพอใจการสัมมนาวิชาการ เรื ่อง การจัดการเรียนรู รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูงโดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 

การประเมินความพึงพอใจการสัมมนาวิชาการ เรื ่อง การจัดการเรียนรู รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงโดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล  
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2565 ใชรูปแบบการประเมินเชนเดียวกับการประเมินความพึงพอใจพิธีเปดงาน    
วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรายการประเมิน   
ความพึงพอใจ ประกอบดวย 

4.1 ดานการฝกอบรม 
  (1) เนื้อหาในการสัมมนาวิชาการตรงกับวัตถุประสงค 

(2) ระยะเวลาในการสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม 

(3) รูปแบบและวิธีการสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

(4) คุณภาพของเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 

(5) หลักสูตรเอ้ืออำนวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ 

(6) สามารถนำความรูที่ไดรับจากการสัมมนาวิชาการไปใชในการปฏิบัติงานได  
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4.2 ดานวิทยากร 
  (1) ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ความเขาใจ 

(2) การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาไดครบถวน 

(3) การเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น 

(4) การตอบคำถามไดตรงประเด็นและชัดเจน 

(5) ใชเวลาเหมาะสมมาก/นอย เพียงใด 

4.3 ความรูความเขาใจท่ีไดรับจากการสัมมนาวิชาการ 
(1) ความรูกอนการสัมมนาวิชาการ 
(2) ความรูหลังการสัมมนาวิชาการ 

4.4 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมสัมมนา เร่ือง "การจัดการเรียนรูรายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 
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สวนที่ 3 
ผลการดำเนินงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ คร้ังที่ 8 ประจำป 2565 

การจ ั ด ง านว ั นการศ ึ กษา เ อกชน
ภาคเหน ือ คร ั ้ งท ี ่ 8 ประจำป  พ .ศ .  2565 
“การศึกษาเอกชน วิถ ีใหมเพ ื ่อคนร ุ นใหม” 
Private education New Normal For New 

Generations จังหวัดกำแพงเพชร ไดมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมดานวิชาการ 
ไดแก การแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน ในวันเสารที่ 22 มกราคม 2565  ศูนยการแขงขัน
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   และการเสวนาวิชาการ “การจัดการ
เรียนรูเทคโนโลยีทักษะการคำนวณเพ่ือพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงโดยใชสื่อ และ
แหลงเรียนรูดิจิทัล รวมทั้งกิจกรรมเลี้ยงตอนรับ และพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ประจำป พ.ศ. 2565  ในวันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2565  สำหรับผลการดำเนินการจัดงานฯ สามารถสรุป
เปนรายกิจกรรม โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ ดังนี้ 

 

 

ตารางแสดงความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน ดังนี้ 
ที ่ ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 การประชาสัมพันธการแขงขันมีความชัดเจน 3.75 มาก 

2 กำหนดการแขงขันมีความเหมาะสม 3.84 มาก 

3 รายการ/กิจกรรมการแขงขัน มีความเหมาะสม 3.91 มาก 

4 เกณฑการแขงขันมีความเหมาะสม 3.92 มาก 

5 รูปแบบ/วิธีการแขงขันมีความเหมาะสม 3.56 มาก 

6 
ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกับผูเขาแขงขันมีความเหมาะสม 

3.57 มาก 

เฉลี่ย 3.76 มาก 
 

    ผลการประเมนิความพึงพอใจที่มีตอการจัดการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน 
1 
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ตารางแสดงความพึงพอใจที่มีตอการจัดงานเลี้ยงรับรองงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 
ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 

ที ่ ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 การติดตอประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเดินทาง 4.30 มาก 

2 สถานท่ีพัก 4.18 มาก 

3 สถานท่ีจอดรถ 4.16 มาก 

4 กิจกรรมตอนรับและงานเล้ียงรับรอง 4.42 มาก 

5 กิจกรรมเย่ียมชมสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 4.18 มาก 

เฉลี่ย 4.25 มาก 
 

 

 

 
 

ตารางแสดงความพึงพอใจที่มีตอพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ประจำป 2565  จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 

ที ่ ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ดานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ   
 (1) สถานท่ีจัดงาน 4.44 มาก 

 (2) สถานท่ีจอดรถ 4.07 มาก 

 (3) ความสะดวกในการเดินทางถึงสถานท่ีจัดงาน 4.38 มาก 

 (4) โสตทัศนูปกรณ 4.56 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.36 มาก 

  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดงานเล้ียงรับรองงานวันการศึกษา
เอกชนภาคเหนือ คร้ังที่ 8 ประจำป 2565 จงัหวัดกำแพงเพชร 

2 

  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  
คร้ังที่ 8 ประจำป 2565  จังหวัดกำแพงเพชร 

3 
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ที ่ ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
2 ดานการใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน   
 (1) การบริการ/อำนวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาที่ 4.53 มากท่ีสุด 

 (2) การลงทะเบียนเขารวมงาน 4.49 มาก 

 (3) อาหารและเคร่ืองด่ืม 4.43 มาก 

 (4) ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 4.53 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.49 มาก 
3 ภาพรวมดานอ่ืนๆ   

 
(1) การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4.46 มาก 

 (2) การประชาสัมพันธการจัดงานมีความชัดเจน  4.40 มาก 

 (3) กิจกรรมภายในงานมีความเหมาะสม 4.43 มาก 

 (4) ระยะเวลาการจัดงานมีความเหมาะสม  4.47 มาก 

เฉลี่ย 4.44 มาก 

4 
ความพึงพอใจกับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 ในภาพรวม  

4.84 มากท่ีสุด 
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ตารางแสดงความพึงพอใจที่มีตอการสัมมนาวิชาการ เร่ือง การจัดการเรียนรูรายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรู
ดิจิทัล ดังนี ้

ที ่ ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ดานการฝกอบรม   
 (1) เนื้อหาในการสัมมนาวิชาการตรงกับวัตถุประสงค 3.78 มาก 

 (2) ระยะเวลาในการสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม 3.74 มาก 

 
(3) ร ูปแบบและว ิ ธ ี การส ัมมนาว ิชาการม ีความ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

3.77 มาก 

 (4) คุณภาพของเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 3.68 มาก 

 
(5) หลักสูตรเอื ้ออำนวยตอการเรียนรู และพัฒนา
ความสามารถ 

3.71 มาก 

 
(6) สามารถนำความรูที่ไดรับจากการสัมมนาวิชาการ
ไปใชในการปฏิบัติงานได 

3.68 มาก 

เฉลี่ย 3.73 มาก 
2 ดานวิทยากร   
 (1) ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ความเขาใจ 4.16 มาก 

 (2) การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาไดครบถวน 4.14 มาก 

 (3) การเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.08 มาก 

 (4) การตอบคำถามไดตรงประเด็นและชัดเจน 4.03 มาก 

 (5) ใชเวลาเหมาะสมมาก/นอย เพียงใด 4.12 มาก 
 เฉลี่ย 4.09 มาก 

  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสัมมนาวิชาการ เร่ือง การจัดการ
เรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 

4 
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ที ่ ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

3 ความรูความเขาใจท่ีไดรับจากการสัมมนาวิชาการ    

 (1) ความรูกอนการสัมมนาวิชาการ 3.74 มาก 

 (2) ความรูหลังการสัมมนาวิชาการ 4.12 มาก 

4 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมสัมมนา 
เรื่อง "การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง โดยใชสื่อ
และแหลงเรียนรูดิจิทัล 

4.45 มาก 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร

สวนที่ 4 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

ผลการดำเนินงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที ่ 8 ประจำป 2565 
จังหวัดกำแพงเพชร "การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพื่อคนรุนใหม" Private education New 

Normal For New Generations  สรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน 
การจัดการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน มีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

มีจำนวน 1,275 คน จากทั้งหมด 2,512 คน คิดเปนรอยละ 50.76 โดยกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย นักเรียน  ครูผูฝกสอน และคณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน 

จากการประเมินความพึงพอใจตอการแขงขันทักษะวิชาการ รูปแบบออนไลน โดยรวม
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา เกณฑการแขงขันมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ในระดับมาก  รองลงมาคือ รายการ/
กิจกรรมการแขงขัน มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91  ในระดับมาก และ กำหนดการแขงขัน      
มีความเหมาะสม มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.84  ในระดับมาก และชองทางการติดตอสื ่อสารระหวาง
คณะกรรมการจัดการแขงขันกับผุเขาแขงขันมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 3.57 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1. ควรมีรายการแขงขันใหมีจำนวนมากกวานี้ 
2. ขณะทำการแขงขันควรใหนักเรียนเปดไมโครโฟน เพ่ือปองกันการทุจริตในการแขงขัน 

3. ในครั้งตอไปในเรื่องการแขงขันเร่ืองการเขียน การอานไมควรแขงขันในรูปแบบออนไลน 
4. ควรปรับใหไดเหรียญรางวัลทุกรายการท่ีไดเปนตัวแทนเพ่ือเปนขวัญกำลังใจแกผูเขาแขงขัน 

5. ควรตั้งกลองทั้งดานหนาและดานหลังเพื่อความยุติธรรม และใหเด็กหมุนกลองเช็คในหอง
เพ่ือความโปรงใส 

6. หลังการประชุมคณะกรรมการแตละกลุมสาระการเรียนรรู ควรมีการจัดทำเอกสารเพื่อสรุป
ขอตกลงอีกครั้ง 

7. ควรจัดการแขงขันทางภาษาใหมีความหลากหลาย เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียน        
มีทักษะ โดยเฉพาะความพรอมของนักเรียน เนื่องจากเปนชวงเรียนออนไลน 
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2. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดงานเลี้ยงรับรองงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร 

การจัดงานเลี้ยงรับรองงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ คร้ังที่ 8 ประจำป 2565 
จังหวัดกำแพงเพชร มีผู ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีจำนวน 252 คน จากทั้งหมด 300 คน        
คิดเปนรอยละ 84  โดยกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ขาราชการ ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  

จากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดงานเลี้ยงรับรองงานวันการศึกษา
เอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร  โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถาม  
มีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตามระดับผล  
การประเมิน พบวา ความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมตอนรับและงานเลี้ยงรับรอง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เทากับ 4.42 ในระดับมาก  รองลงมาคือ การติดตอประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเดินทาง         
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ในระดับมาก  ดานสถานที่พักและกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวของ
จังหวัดกำแพงเพชร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ในระดับมาก และสถานท่ีจอดรถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16  
ในระดับมาก ตามลำดับ 

3. ความพึงพอใจที่มีตอพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565  
จังหวัดกำแพงเพชร 

พิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำป 2565  จังหวัดกำแพงเพชร 
มีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีจำนวน 252 คน จากทั้งหมด 300 คน คิดเปนรอยละ 84  โดย
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ขาราชการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชน  

จากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ   
ครั้งที่ 8 ประจำป 2565  จังหวัดกำแพงเพชร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับการจัดงานฯ 
ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามระดับผล
การประเมิน เปนดังนี้ 

ลำดับที่ 1 ความพึงพอใจท่ีมีตอดานการใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
งาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.49 ในระดับมาก ประกอบดวย ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ
โดยภาพรวมและการใหบริการ/อำนวยความสะดวกตางๆ ของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53    
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ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการลงทะเบียนเขารวมงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 
ในระดับมาก และดานอาหารและเคร่ืองดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43  ในระดับมาก  

ลำดับที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการดำเนินการในภาพรวมดานอื่นๆ ในการจัดงาน 
มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.44  ในระดับมาก ประกอบดวย ระยะเวลาการจัดงานมีความเหมาะสม           
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 ในระดับมาก  รองลงมาคือ การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 ในระดับมาก กิจกรรม
ภายในงานมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ในระดับมาก และการประชาสัมพันธมีความ
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ในระดับมาก ตามลำดับ 

ลำดับที่ 3 ความพึงพอใจท่ีมีตอการดำเนินการในดานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  ในระดับมาก ประกอบดวย ความพึงพอใจตอโสตทัศนูปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.56 ในระดับมากที่สุด  ดานสถานที่จัดงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 ในระดับมาก  ดานความสะดวก      
ในการเดินทางถึงสถานที่จัดงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ในระดับมาก  และดานสถานที่จอดรถ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.07 ในระดับมาก ตามลำดับ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1. ขอชื่นชมการจัดงาน การจัดงานยอดเยี่ยมมากและดีมากๆ 

2. การจัดงานมีความเหมาะสมท้ังดานอาคารสถานท่ี และการจัดการแขงขันทางวิชาการ 
3. ประทับใจการจัดงานมาก 

4. การตอนรับดีมากคะ 
5. ชื่นชมพลังของเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร ยอดเยี่ยมมาก 

6. การจัดงานเปนไป อยางมีระบบระเบียบจัดงานไดดีมากๆ 

7. ขอชื่นชมพิธีกรทั้ง 2 ทานที่จัดงาน 

8. จัดงานไดสมบูรณแบบ 

9. ขอชื่นชมทีมงานที่เขมแข็ง มีศักยภาพดีเยี ่ยมทุกทาน มีการทำงานเปนทีมที่เปน
แบบอยางใหจังหวัดอื่นนำไปใชไดเปนอยางดี  ขอขอบคุณความสุขที่ไดรับตลอด 2 วันที่ไปรวมงาน 
ประทับใจมากไมอาจจะลืมเลือนได ชื่นชมจากใจจริง 

10. ขอชื่นชมในความรวมมือรวมแรงของชาวเอกชนกำแพงเพชร ภาพรวมการจัดงาน   
ดีมาก พิธีกรทั้งสองทานเกงมาก 

11. การจัดงานยิ่งใหญอลังการเหมาะสมกับสถานการณเปนอยางมาก ขอบคุณที่ให   
การตอนรับและอำนวยความสะดวกเปนอยางดียิ่ง 
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12. การจัดงานพึงพอใจมากที่สุุด 

13. การจัดงานดีมากๆ ประทับใจการรับสงธงของจังหวัดกำแพงเพชร เจาภาพปนี้ และ
จังหวัดลำพูน เจาภาพปตอไป  รวมทั้งบรรยากาศภาพรวมภายในงาน  ทีมงาน  ทำงานไดรวดเร็ว และ  
นาประทับใจมาก 

14. โดยรวมดีมากๆ  ถาไมมีสถานการณโควิด คิดวาคงมีกิจกรรมดีๆ เพ่ิมอีกมาก 

4. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 

การจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล มีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
มีจำนวน 261 คน จากทั้งหมด 300 คน คิดเปนรอยละ 87  โดยกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  

จากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมสัมมนา เรื ่อง "การจัดการ
เรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลง
เรียนรูดิจิทัล พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอกิจกรรมสัมมนาฯ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.45 ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามระดับผลการประเมินจากมากไปหานอย เปนดังนี้ 

ลำดับที่ 1 ความพึงพอใจที่มีตอวิทยากร มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.09 ในระดับมาก 
ประกอบดวย ความพึงพอใจที่มีตอความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ความเขาใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.16  ในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาไดครบถวน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.14 ในระดับมาก  การใชเวลาเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12  ในระดับมาก  การเปดโอกาส  
ใหซักถามและแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และการตอบคำถามไดตรงประเด็นและชัดเจน     
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03  ในระดับมาก  

ลำดับที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอดานการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ในระดับมาก 
ประกอบดวย เนื้อหาในการสัมมนาวิชาการตรงกับวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ในระดับมาก  
รองลงมาคือ รูปแบบและวิธีการสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.77 ในระดับมาก  ระยะเวลาในการสัมมนามีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ในระดับมาก  
หลักสูตรเอื้ออำนวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ในระดับมาก และ
ความพึงพอใจตอคุณภาพของเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการและสามารถนำความรูที่ไดรับจาก   
การสัมมนาวิชาการ ไปใชในการปฏิบัติงานได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ในระดับมาก ตามลำดับ 
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เมื่อพิจารณาถึงความรูความเขาใจที่มีตอการไดรับความรูจากการสัมมนาวิชาการ 
ในครั้งนี้ พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการไดรับความรูหลังการสัมมนาวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12         
ในระดับมาก  เมื่อเทียบกับความพึงพอใจกอนการสัมมนาวิชาการ ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวาหลังการสัมมนาวิชาการผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอการไดรับความรูเพิ่มขึ้น โดยมีระดับ
ความพึงพอใจมากขึ้น คิดเปนรอยละ 10.16 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล” ไดรับความรูเปนอยางมาก 

2. ขอบคุณที่มอบความรูใหกับคุณคร ู
3. หัวขอการสัมมนา นาสนใจมาก 

4. ควรจัดอบรมบอยๆจะดีมาก 

5. ควรเพ่ิมเวลาใหมีการปฏิบัติจริง 
6. ควรนำเอกสารการอบรมมาใหเพียงพอ 

7. เอกสารนอย แตยกตวัอยางเขาใจงาย 

8. ไมเหมาะสมที่จะอบรมในสถานการณขณะนี้ 
9. อยากใหมีการแชร power point การสัมมนาวิชาการ 
10. ถาไมมีคอมพิวเตอร สามารถใชสื่อชนิดอื่นไดหรือไม 
11. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ ใหดีกวานี้ 
12. ระยะเวลาการอบรมนอยเกินไป 

 

 

 

 



33
รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร

 

 

 

 

 

 

1. นายรมย  พะโยม  ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร             ที่ปรึกษา    
2. นายพรชัย  จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร          กรรมการ        
3. นายกัมปนาท  อินออน ประธาน ปส.กช. จังหวัดกำแพงเพชร       กรรมการ        
4. นายทักดนัย  เพชรเภรี นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร   กรรมการ   
5. นางฉันทนา  คงคารัตน ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน       กรรมการและเลขานุการ

   
 

 

1. นางฉันทนา  คงคารัตน  ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

2. นางชญาภา  เขียวมณี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
3. นางสาวสรรพมงคล  บุญกัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

4. นางสาวปวีณา  แกวอินทร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

5. นางสาววลัยพรรณ  ทองแดง พนักงานจัดการงานทั่วไป 

6. นางสาวพอฤทัย  แวนศิลา  เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

1. นางฉันทนา  คงคารัตน  ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

2. นางสาวสรรพมงคล  บุญกัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

 

 

คณะทำงานจัดทำรายงาน 

คณะกรรมการฝายอำนวยการ 

คณะทำงาน 

วิเคราะหขอมูล/เขียนรายงาน/ออกแบบรายงาน 
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แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ คร้ังที่ 8 
ประจำป พ.ศ.2565  จังหวัดกำแพงเพชร “การศึกษาเอกชน วิถีใหมเพื่อคนรุนใหม”  

Private education New Normal For New Generations 
วันอาทิตยที่ 6 กมุภาพันธ 2565 

ณ หอประชุมสหกรณออมทรัพยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
-------------------------------------- 

คำชี้แจง : แบบประเมินน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 8  

ประจำป พ.ศ.2565    

โปรดเติมขอมูลลงในชองวาง ใหครบถวน และเลือกคำตอบ ตามระดับความพึงพอใจ (ระดับ 1-5) ของทาน ดังนี้ 

ระดับ 1  หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับ 2  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

ระดับ 3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไป  
1. หนวยงาน.………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

2. จังหวัด ................................................................... 

3.  เพศ     ชาย    หญิง 

4. อาย ุ   นอยกวา 16 ป       16-25 ป   26-35 ป       36-45 ป     

 46-55 ป      56-65 ป    มากกวา 65 ป      

5. ประเภทผูเขารวมงาน  ศึกษาธิการจังหวัด   

 หนวยงานทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร 

 ผูอำนวยการกลุมเอกชน    บุคลากรภาครัฐ 

     ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร                            

    สื่อมวลชน       อื่นๆ...................................... 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร
 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

โปรดใหคะแนนท่ี ตรงกับความเปนจริงและความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

ระดับความพึงพอใจ ตั้งแต  1 – 5 คะแนน  (1  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด  และ  5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด) 

  รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจที่มีตอการจดังานเลีย้งรับรองงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร  
(วันที่ 5 กุมภาพันธ 2565) 

1.1 การติดตอประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเดินทาง      
1.2 ดานสถานที่พัก      
1.3 ดานสถานที่จอดรถ      
1.4 กิจกรรมตอนรับ      
1.5 กิจกรรมเย่ียมชมสถานที่ทองเท่ียวของจังหวัดกำแพงเพชร      
2. ความพึงพอใจที่มีตอพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 ประจำป 2565  จังหวดักำแพงเพชร (วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2565) 
2.1 ดานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ 
- สถานทีจ่ัดงาน      
- สถานทีจ่อดรถ      
- ความสะดวกในการเดินทางถึงสถานทีจ่ัดงาน      
- โสตทัศนูปกรณ      
2.2 ดานการใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน 
- การบริการ/อำนวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาที่      
- การลงทะเบียนเขารวมงาน      
- อาหารและเคร่ืองดื่ม      
- ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม      
2.3 ภาพรวมดานอ่ืนๆ 
- การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

     

- การประชาสัมพันธการจัดงานมีความชัดเจน      
- กิจกรรมภายในงานมีความเหมาะสม      
- ระยะเวลาการจัดงานมีความเหมาะสม      
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวม ตอการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ประจำป 2565 จังหวัดกำแพงเพชร       

 
ตอนท่ี 3 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร
 

แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมสัมมนา  
เร่ือง "การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

การคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 
วันอาทิตยที่ 6 กมุภาพันธ 2565 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

ณ หอประชุมสหกรณออมทรัพยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
-------------------------------------- 

คำชี้แจง : แบบประเมินน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การจัดการเรียนรู
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง โดยใชสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล” 

โปรดเติมขอมูลลงในชองวาง ใหครบถวน และเลือกคำตอบ ตามระดับความพึงพอใจ (ระดับ 1-5) ของทาน ดังนี้ 

ระดับ 1  หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับ 2  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

ระดับ 3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไป  
1. โรงเรียน.………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

2. เพศ     ชาย    หญิง 

3. อายุ   นอยกวา 20 ป    20-25 ป  26-30 ป  31-35 ป  

 36-40 ป   41-45 ป   46-50 ป  มากกวา 50 ป 

4. ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อื่นๆ............ 

5. ประเภทผูเขารวมงาน  ศึกษาธิการจังหวัด   

 ผูอำนวยการกลุมเอกชน    

     ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร                           

    อื่นๆ...................................... 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร
 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

โปรดใหคะแนนที่ตรงกับความเปนจริงและความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

ระดับความพึงพอใจ ตั้งแต  1 – 5 คะแนน  (1  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด  และ  5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด) 

  รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจที่มีตอการจดักิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
การคิดขั้นสูง โดยใชสื่อและแหลงเรยีนรูดิจิทัล  

1.1 ดานการฝกอบรม 
- เนื้อหาในการสัมมนาวิชาการตรงกับวตัถุประสงค      
- ระยะเวลาในการสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม      
- รูปแบบและวธิีการสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน      
- คุณภาพของเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ      
- หลักสูตรเอ้ืออำนวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของทาน      
- ทานสามารถนำความรูที่ไดรับจากการสัมมนาวิชาการไปใชในการปฏบิัติงานได      

1.2 ดานวิทยากร 
- ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ความเขาใจ      
- การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาไดครบถวน      
- การตอบคำถามไดตรงประเด็นและชัดเจน      
- ระยะเวลาในการบรรยาย มีความเหมาะสม      

1.3 ความรูความเขาใจที่ไดรบัจากการสัมมนาวิชาการ 
- ความรูกอนการสัมมนาวิชาการ      
- ความรูหลังการสัมมนาวิชาการ      

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวม ตอการจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การจัดการเรียนรู
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใชสื่อ
และแหลงเรียนรูดิจิทัล 

     

 
 

ตอนท่ี 3 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสัมมนาวิชาการคร้ังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...................................................................................…… 
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รายงานผลการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 8 ประจําป 2565 จังหวัดกําแพงเพชร


