
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

กิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (พ.ศ. 2566-2570) 

และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

      รายงานผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

ค ำน ำ 

 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ปรึกษาทุกท่าน และขอขอบคุณคณะท างานฝ่ายประเมินและสรุปผล
ทุกท่านที่เสียสละเวลา  ก าลังกาย  และก าลังใจ  จนท าให้การประเมินผลกิจกรรมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการประชุมสัมมนา          
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ฉบับนี้  จะสามารถ        
เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  อย่าง                     
เต็มรูปแบบต่อไป 
 
 
                  คณะผู้จัดท า 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

สำรบัญ 
หน้ำ  

บทที่ ๑  บทน ำ                    ๑                                                                 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ             ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์              ๒ 
๑.๓ เป้าหมาย               ๒ 
๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล            ๒ 
๑.๕ ขอบเขตของการด าเนินโครงการ            ๓ 
๑.๖ ระยะเวลาการด าเนินโครงการ             ๓ 
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             ๓ 

บทที่ ๒  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง             ๔ 
๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ                      ๔ 
๒.๒ การวางแผน                  ๕ 
๒.๓ รายละเอียดโครงการ            ๑3 
๒.๔ กิจกรรมในการด าเนินงานโครงการ          19 
๒.๕ การประเมินโครงการ            ๒0 
๒.๖ วงจรคุณภาพ P-D-C-A (Pland-Do-Check-Act)        ๓4 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง            ๓6 

บทที่ ๓  วิธีกำรด ำเนินงำน            39 
๓.๑ ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)                            39 
๓.๒ ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)          39           
๓.๓ ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)            ๔1 
๓.๔ ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)          ๔4 

บทที่ ๔  ผลกำรด ำเนินกำรและวิเครำะห์ข้อมูล                    ๔5 
๔.๑ ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)          ๔5 
๔.๒ ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)          ๔5           
๔.๓ ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)            51 
๔.๔ ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)          ๖3 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          ๖3 
๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล (ตามท่ีเขียนในโครงการ)         ๖7 

บทที่ ๕   สรุปผล และข้อเสนอแนะ           ๖8 
          ๕.๑ วัตถุประสงค์            ๖8 
 ๕.๒ เป้าหมาย             ๖8 
 ๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          ๖9 
 ๕.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล           ๖9 
 ๕.๕ สรุปผลการด าเนินงาน           ๖9 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

สำรบัญ-ต่อ- 
หน้ำ  

 
      5.5.๑ การประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เก่ียวข้องกับการจัดท า 

         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ก่อนและหลังการประชุม    ๖9 
      5.5.2 การประเมินกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา 

         การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
                    พ.ศ. ๒๕๖6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓       70 
 
บรรณำนุกรม                                                                                                                     
ภำคผนวก 
        - ภาคผนวก ก  การเสนอขออนุมัติโครงการ                  
        - ภาคผนวก ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา และการเตรียมความพร้อม 
         ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมสัมมนา 
        - ภาคผนวก ค  เชิญเขา้ร่วมประชุมสัมมนา และอนุญาตการไปราชการ 
        - ภาคผนวก ง  ใบงาน 
        - ภาคผนวก จ  เอกสารการประเมิน 
        - ภาคผนวก ฉ  ภาพกิจกรรม 
        - ภาคผนวก ช  บันทึกรายงาน 
คณะจัดท าเอกสาร 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๒๕๘ จ.  โดยสรุปได้บัญญัติให้มี
การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติสปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต    
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  รวมทั้งมีกลไกลสร้าง
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน        
ทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นท่ี  
  นอกจากนี้ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาที่จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา 
และเป็นรากฐานการศึกษาของคนไทย ยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้านความเท่าเทียม และความเสมอภาค
ของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจของการกระจายรายได้   
  ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย       
มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษาเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มี
ประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล  เป็นอุปสรรค
ส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษามาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบทของประเทศและ
ของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  จากปัญหาและความท้ายทายของระบบการศึกษาดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จึงได้ระดมสรรพก าลังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาจัดท า “แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓”  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
มีประสิทธิภาพ  โดยได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าอ าเภอ ประธาน
เครือข่ายการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอน ๔ ช่วงชั้น  ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ /
โรงเรียนกองทุนการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต ๓ ทุกคน ซึ่งร่วมกันวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ  และนโยบายทุกระดับ  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  



๒ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

ซึ่งในกระบวนการวางแผนท างานดังกล่าว ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถบน
ข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมถูกต้อง เป็นปัจจุบันโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ    
ในการก าหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสุดท้ายคือ คุณภาพของการศึกษาอย่างแท้จริง ต่อไป 
  คณะผู้ประเมินผลจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ        
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๖  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  เป็นสารสนเทศที่จะไปใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลให้เกิดผลคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๑.๒.๑ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีกรอบและแนวทาง    
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่  และนโยบายของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑.๒.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกลยุทธ์ 
จุดเน้นที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๒.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

๑.๓ เป้ำหมำย 
  ๑.๓.๑ เชิงปริมำณ 
    ๑.๓.๑.๑ คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ที่ได้รับการพิจารณาและแสดงการยืนยันเข้าร่วมการประชุมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จ านวน ๙๑  คน 
   ๑.๓.๑.๒ เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  อย่างละ ๓๐ เล่ม 
  ๑.๓.๒ เชิงคุณภำพ 
   ๑ .๓.๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีกระบวนการ 
พัฒนาการวางแผน การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๓.๒.๒ สถานศึกษาในสังกัด  ได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการให้เป็นไป   
ในทิศทางเดียวกัน  ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับต่อไป 
 
 
 
 



๓ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
    แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating 
Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert)   คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และ         
น้อยที่สุด  แบ่งเป็น ๕ ส่วน ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Google form) 

๑.๕ ขอบเขตของกำรด ำเนินโครงกำร 
            กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  สถานที่ห้องประชุมบ้านไร่คุณนาย อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ในระหว่างวันที่  ๖-๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ในจ านวน  ๙๑  คน 

๑.๖ ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 
  ในวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในพ้ืนทีอ่ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๙๑ คน 

๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑.๗.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีแผนพัฒนาการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมตามนโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในทุกระดับ 
  ๑.๗.๒ ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

บทที่ ๒ 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
  การรายงานกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ใบบทนี ้ ผู้รายงานจะน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามประเด็น ดังนี้ 

 ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  ๒. การวางแผน 
  ๓. รายละเอียดโครงการ  
  ๔. กิจกรรมในการด าเนินงานโครงการ 
  ๕. การประเมินโครงการ    

   ๖. วงจรคุณภาพ  P-D-C-A  (plan-Do-Check-Act)  
   ๗. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
  มีนักการศึกษา ได้กล่าวถึงความหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการไว้ดังนี้ นนทวัฒน์ สุขผล   

(๒๕๔๓, หน้า ๓๐-๓๑)  ได้กล่าวไว้ว่า  การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นรูปแบบของการฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ  สามารถน าสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติงานสถานการณ์จริง ที่ผู้เข้า
รับการอบรมปฏิบัติอยู่  ลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ  ส่วนแรกจะเป็นการให้ความรู้
ของวิทยากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถแก้ไขข้อขัดข้องในการท างาน 
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและปรับปรุงงาน  ส่วนที่สองจะเป็นปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรมที่จะหารือ 
อภิปราย ให้ได้แนวทางแก้ปัญหาหรือวิธีการปฏิบัติงาน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม       
มีอิสระในการคิดและปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม  น าผลการประชุมไปปฏิบัติงานในโรงเรียนของตน ส่วน ธัญญา ผลอนันต์ 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๙) ได้กล่าวไว้ว่า “การประชุมแบ่งออกได้ดังนี้ ๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เน้นการร่างประสบการณ์  
น าเอาไปปฏิบัติมากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการบรรยาย  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีชั่วโมงทางการปฏิบัติมากกว่าการบรรยายทั่วไป  เป็นเทคนิคการอบรมชนิดหนึ่ง  ๒) การประชุม
โต๊ะกลม  เป็นอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ฟัง ซึ่งใช้ผู้อภิปราย ๔ ถึง ๖ คน อภิปรายหัวข้อเรื่องที่ก าหนด      
บนโต๊ะกลม  มีลักษณะแสดงทัศนะความคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริง  โดยการจัดที่ให้ผู้อภิปรายเห็นหน้ากัน      
ผู้ฟังเห็นผู้อภิปราย  มีผู้น าอภิปรายแนะน าผู้อภิปราย  และสอบถามปัญหาและควบคุมการอภิปราย  เป็นผู้เตรียม
ผู้แทนกลุ่มผู้ฟังถามปัญหา และคอยจับประเด็น  และสรุปเมื่อการอภิปรายด าเนินไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง       
๓) ประชุมระดับผู้บริหาร เป็นการประชุมอบรมเฉพาะระดับผู้น าหรือผู้บริหารเพ่ือปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา  
แลกเปลี่ยนวิธีการท างานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งรับทราบนโยบาย หรือวัตถุประสงค์ที่อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมจะกลับไปด าเนินการ หรือชี้แจงต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอีกต่อหนึ่ง”  สมิต สัชฌุกร (๒๕๔๗, 
หน้า ๓๑) ได้กล่าวไว้ว่า  “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมกลุ่มคนจ านวน ๑๒ คนหรือมากกว่านั้น        
มีความสนใจหรือมีปัญหาร่วมกันมาพบปะกันเพ่ือใช้เวลาในการปรับปรุงความสามารถ  ความเข้าใจ  และความ
ช านาญของแต่ละคนโดยการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ   มีลักษณะแบบ
ยืดหยุ่นได้มาก ใช้เวลานานหรือสั้นก็ได้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ  ๑) เพ่ือท าความเข้าใจปัญหา  ๒) เพ่ือส ารวจปัญหา  
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๓) เพ่ือพยายามหาข้อแก้ไขปัญหา  ๔) เพ่ือศึกษาปัญหาด้วยการสอบถาม  ๕) เพ่ือพิจารณาด้วยการสอบถาม      
๖) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคล  ๗) เพ่ือส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการแก้ปัญหาและค้นคิดวิธีการ”  
วิเชียร เมนะเศวต (ม.ป.ป., หน้า ๕๓)  ได้กล่าวไว้ว่า  “การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีฝึกอบรม ระหว่างท างาน  
ที่ดีที่สุดแบบหนึ่ง  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงมือปฏิบัติงานแก้ปัญหาซึ่งจะท าให้ได้ผลงาน หรือค าตอบต่อปัญหา  
รวมทั้งท าให้สมาชิกได้มีโอกาสแก้ปัญหาร่วมกันมีหลักการ ดังนี้  ๑) มีเวลาเพียงพอ  ๒) มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
เพียงพอ  ๓) มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ  ๔) สถานที่กว้างขวางเหมาะสม  ๕) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประชุม
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  ๖) มีบุคลากรหลายประเภทที่จะเป็นวิทยากรและมีความสามารถ  ๗) ผู้เข้าประชุมให้
ความร่วมมือด้วยดีตลอดเวลา ๘) จัดกลุ่มที่คล่องตัวตามปัญหา”   
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็น
ระยะเวลานานหลายวัน  โดยเน้นการร่วมกันท างานเพ่ือฝึกการแก้ปัญหาโดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม
ลงมือปฏิบัติ (hands-on training) 

๒.๒  กำรวำงแผน 
  การวางแผน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้การ 

วางแผนมีทั้งประสิทธิภาพ คือ การเสียค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด การก่อให้เกิดความพอใจแก่บุคลากรในองค์การ และมี
ประสิทธิผล คือ การท าให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผน (สิน พันธุ์พินิจ , ๒๕๕๕: หน้า ๕๗) จึงควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการวางแผนซึ่งหมายถึง สาระส าคัญที่ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการวางแผน เพ่ือให้ผู้
วางแผน ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของ    
การวางแผน เทคนิคการวางแผน กระบวนการวางแผน เครื่องมือในการวางแผน วิธีการวางแผน ระดับของ      
การวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และประเภทของการวางแผน/แผน  

  หลักกำรพื้นฐำนของกำรวำงแผน  
  ก่อนที่ผู้วางแผนจะท าการวางแผน  ผู้วางแผนควรทราบเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของการ 

วางแผน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการวางแผนจึงมีหลักการพ้ืนฐานของ
การวางแผน  (สิน พันธุ์พินิจ , ๒๕๕๕ : หน้า ๔๐-๔๑ และปรีชา หงส์ไกรเลิศ , ๒๕๕๗ : หน้า ๗-๑๙)  ดังนี้                        
๑) การวางแผนต้องสอดคล้องสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  ผู้วางแผนต้องตระหนักอยู่เสมอ
ว่า แผนทุกแผนที่เกิดจากการวางแผนต้องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวกต่อการบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ  ๒) การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ การวางแผนเป็นงานแรก    
ที่ต้องเริ่มก่อนงานอ่ืน ๆ ในองค์การ เพราะการวางแผนเป็นตัวสนับสนุนและส่งเสริมให้งานอ่ืน ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ  ๓) การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน  ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ
ต้องรู้จักการวางแผนที่ดีและถูกต้อง  จึงจะสามารถด าเนินงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล      
๔) ผู้วางแผนต้องค านึงให้แผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงการใช้เงิน การใช้เวลา รวมถึงการใช้แรงงาน 
และเครื่องมือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด    

  ประเภทของกำรวำงแผนและแผน  
  ประเภทของการวางแผน  นักวิชาการบางคนก็เรียกว่า “ประเภทของแผน” (สิน พันธุ์พินิจ, 

๒๕๕๕: หน้า ๕๑)  การจ าแนกการวางแผนและแผนออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการ
จ าแนก ดังนี้  
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  ๑. การจ าแนกตามความกว้าง (Breadth) การจ าแนกตามความกว้าง จะแบ่งการวางแผน
ออกเป็น ๒ แบบ (สุภาพร พิศาลบุตร, ๒๕๕๓ : หน้า ๓๑-๓๖ ; ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, ๒๕๕๗: หน้า ๗-๑๒ และ 
Robbins and Coulter, ๒๐๑๒ : p. ๑๒๕-๑๒๖ ) ได้แก่  ๑ .๑) การวางแผนการด าเนินงาน (Operational 
Planning)  เป็นการวางแผนที่ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ก ากับการด าเนินงานของหน่วยย่อย  มีลักษณะการวางแผน  
ระยะสั้น  ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์การ  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผู้วางแผนสามารถควบคุมได้ 
โดยทั่วไปเป้าหมายของการวางแผนการด าเนินงานจะมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของภาระงาน
ประจ าวัน  ๑.๒) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนที่ถูกจัดท าขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย  กลยุทธ์ขององค์การ  ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์จะกล่าวถึงขอบเขตกว้าง ๆ ของการจัดกิจกรรมของ
องค์การที่ต้องครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่องค์การมีอยู่   ตลอดจนการพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก  โดยทั่วไปเป้าหมายของการวางแผนกลยุทธ์จะมุ่งเน้นให้องค์การเจริญเติบโตและด ารงอยู่ได้ในอนาคต 
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  การวางแผนทั้งสองแบบมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ  ขององค์การ      
ที่แตกต่างกัน  ผู้บริหารในระดับสูงจะมีการวางแผนกลยุทธ์มากกว่าการวางแผนการด าเนินงาน  ผู้บริหารใน
ระดับกลางจะมีการวางแผนกลยุทธ์เท่า ๆ กับการวางแผนการด าเนินงาน และผู้บริหารในระดับต้นจะมีการ
วางแผนกลยุทธ์น้อยกว่าการวางแผนการด าเนินงาน      

  ๒ . การแบ่งตามกรอบเวลา (Time Frame)  การแบ่งตามกรอบเวลา จะแบ่งการวางแผน
ออกเป็นหลายแบบ ดังนี้  ๒.๑) การแบ่งแผนออกเป็น ๒ แบบ (Robbins and Coulter, ๒๐๑๒: p.๒๔๙)  ได้แก่  
(๒.๑.๑) การวางแผนระยะสั้น (Short -Term Planning) เป็นแผนที่มี ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่เกิน ๑ ปี  
(๒.๑.๒) การวางแผนระยะยาว (Long- Term Planning) เป็นแผนที่มี ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๑-๓ ปี      
๒.๒) การแบ่งแผนออกเป็น ๓ แบบ (ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, ๒๕๕๗ : หน้า ๗-๑๐ – ๗-๑๒) ได้แก่  (๒.๒.๑) แผน
ระยะสั้น (Short-Range Plan) เป็นแผนที่ก าหนดช่วงระยะเวลา เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานไม่เกิน ๑ ปี   
(๒.๒.๒) แผนระยะปานกลาง (Medium-Range Plan) เป็นแผนที่ก าหนดช่วง ระยะเวลาเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานระหว่าง ๓-๕ ปี   (๒.๒.๓) แผนระยะยาว (Long-Range Plan) เป็นแผนที่ก าหนดช่วงระยะเวลาเป็น
เป้าหมายในการด าเนินงานเกินกว่า ๕ ปี  ๒.๓) การแบ่งแผนออกเป็น ๕ แบบ (สิน พันธุ์พินิจ, ๒๕๕๕: หน้า     
๕๑-๕๖) ได้แก่  (๒.๓.๑) แผนแม่บท (Master Plan) เป็นแผนที่เกิดจากการรวมแผนทั้งหมด ภายในองค์การเข้าไว้
ด้วยกัน เช่น แผนแม่บทเกษตรอินทรีย์   แผนแม่บทพลังงานทดแทน เป็นต้น  (๒ .๓ .๒) แผนปฏิบัติงาน 
(Functional Plan) เป็นแผนย่อยที่อยู่ในแผนแม่บท  (๒.๓.๓) แผนโครงการ (Project) เป็นแผนงานย่อยที่สุดของ
นโยบาย  (๒.๓.๔) แผนประมวลสรุป (Comprehensive Plan) เป็นแผนที่ประมวลรวมแผนปฏิบัติงานและ     
แผนโครงการไว้ด้วยกัน เช่น แผนสาธารณสุข แผนการจัดการศึกษา เป็นต้น  (๒.๓.๕) แผนกิจกรรม (Activity 
Plan) เป็นแผนตารางการท างาน (Scheduling) ในความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อยในองค์การ  

  ๓. การแบ่งตามความเฉพาะเจาะจง (Specificity) การแบ่งตามความเฉพาะเจาะจง จะแบ่งการ
วางแผนออกเป็น ๒ แบบ (Robbins and Coulter, ๒๐๑๒ : p.๑๒๕) แบ่งออกเป็น  ๓.๑) การวางแผนทิศทาง 
(Directional Planning) เป็นการวางแผนที่มีความยืดหยุ่น แต่สอดคล้องตามทิศทางขององค์การ ๓.๒) การ
วางแผนเฉพาะ (Specific Planning) เป็นการวางแผนที่เฉพาะเจาะจงลง ไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความยืดหยุ่น
น้อย  

  ๔. การแบ่งตามความถี่ในการใช้ (Frequency of Use) การแบ่งตามความถี่ในการใช้ จะแบ่ง
การวางแผนออกเป็น ๒ แบบ (สุภาพร พิศาลบุตร, ๒๕๕๓: หน้า ๓๑-๓๖ ; สิน พันธุ์พินิจ, ๒๕๕๕ : หน้า ๕๑-๕๖ ; 
ปรีชา หงส์ไกรเลิศ , ๒๕๕๗ : หน้า ๗ -๑๐ – ๗๑๒ และ Robbins and Coulter, ๒๐๑๒ : p.๑๒๕ )  ได้แก่                    
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๔.๑) การวางแผนแบบใช้ครั้งเดียว (Single- Use Planning) เป็นแผนที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เฉพาะสถานการณ์ใด
สถานการณ์โดยเฉพาะ  เมื่อสถานการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้ว  แผนนั้นก็จะถูกยกเลิกหรือไม่ถูกน ามาใช้อีก จึงเป็น
แผนที่เตรียมขึ้นเพ่ือใช้กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง  หรือเพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะเพียง
ครั้งเดียว  ๔.๒) การวางแผนแบบใช้ประจ า (Standing Planning) เป็นแผนที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้ในการบริหารใน
องค์การนั้น  โดยไม่มีก าหนดช่วงระยะเวลาที่สิ้นสุดเอาไว้ ส่วนใหญ่เป็นแนวคิด  หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ     
ในการกระท าซ้ า ๆ  ให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แผนนี้ประกอบด้วย นโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน 
และกฎเกณฑ์  

  ๕. การแบ่งตามระดับการบริหาร  การแบ่งตามระดับการบริหาร  จะอยู่ในกรอบของระดับความ
รับผิดชอบการวางแผนของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ  ตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้น ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์การ 
สามารถแบ่งการวางแผนออกได้ ๓ ชนิด (สิน พันธุ์พินิจ, ๒๕๕๕: หน้า ๕๑-๕๖)  ได้แก่  ๕.๑) การวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ โดยผู้บริหาร
ระดับสูง เมื่อวางแผนเสร็จแล้วจะได้เป็น แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)  ๕.๒) การวางแผนยุทธวิธี (Tactical 
Planning) เป็นการวางแผนที่มีความเฉพาะเจาะจง  อยู่ภายในกรอบของแผนกลยุทธ์  โดยผู้บริหารระดับกลาง  
เมื่อวางแผนเสร็จแล้วจะได้เป็นแผนยุทธวิธี (Tactical Plan)  ๕ .๓) การวางแผนปฏิบัติการ (Operational 
Planning) เป็นการวางแผนเน้นลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ า โดยผู้บริหารระดับต้น  เมื่อวางแผนเสร็จ
แล้วจะได้เป็นแผนปฏิบัติการ (Operational Plan)    

  ๖. การแบ่งตามหน้าที่ด าเนินงาน  การแบ่งตามหน้าที่ด าเนินงาน จะอยู่ในกรอบของหน้าที่
ด าเนินงาน  สามารถแบ่ งการวางแผนออกได้  ๕  ชนิด (สิน  พันธุ์ พินิ จ , ๒๕๕๕ : หน้ า ๕๑ -๕๖ ) ได้แก่                
๖.๑) แผนแม่บท (Master Plan) เป็นแผนที่เกิดจากการรวมแผนทั้งหมดภายในองค์การเข้าไว้ด้วยกัน  เช่น  แผน
แม่บทเกษตรอินทรีย์ แผนแม่บทพลังงานทดแทน เป็นต้น ๖.๒) แผนปฏิบัติงาน (Functional Plan) เป็นแผนย่อย
ที่อยู่ในแผนแม่บท  ๖.๓) แผนโครงการ (Project) เป็นแผนงานย่อยที่สุดของนโยบาย  ๖.๔) แผนประมวลสรุป 
(Comprehensive Plan)   เป็นแผนที่ ประมวลรวมแผนปฏิบัติ งานและแผนโครงการไว้ด้ วยกัน   เช่น              
แผนสาธารณสุข  แผนการจัดการศึกษา เป็นต้น  ๖.๕) แผนกิจกรรม (Activity Plan) เป็นแผนตารางการท างาน 
(Scheduling) ในความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อยในองค์การ  

  ๗. การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้แผน  การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้แผน  สามารถ
แบ่งประเภทของแผนออกตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, ๒๕๕๗: หน้า ๗-๑๐ – ๗-๑๒) ได้แก่  
๗.๑) แผนด้านการบริหาร  ๗.๒) แผนด้านการเงิน  ๗.๓) แผนด้านการตลาด ๗.๔) แผนด้านการผลิต ๗.๕) แผน
ด้านทรัพยากรมนุษย์  

  ๘. การแบ่งตามลักษณะความส าคัญของแผน  การแบ่งตามลักษณะความส าคัญของแผน  
สามารถแบ่งประเภทของแผนออกเป็น ๒ แบบ (ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, ๒๕๕๗ : หน้า ๗-๑๐ – ๗-๑๒)  ได้แก่       
๘ .๑) แผนหลัก (Principal Plan) เป็นแผนที่ก าหนดขึ้นจากวัตถุประสงค์ขององค์การ  ๘ .๒) แผนย่อย 
(Functional Plan) เป็นแผนที่ก าหนดขึ้นตามหน้าที่และความ รับผิดชอบ  

  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน  
  การวางแผนในระดับต่าง ๆ  ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ          

ในองค์การ (สิน พันธุ์พินิจ, ๒๕๕๕ : หน้า ๕๒-๕๕) ดังนี้  ๑) ผู้บริหารระดับสูง  ได้แก่  เจ้าของกิจการ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  ผู้จัดการอาวุโส  ท าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์การ จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนในระดับสูงหรือ
การวางแผนกลยุทธ์  ๒) ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่  ผู้จัดการสาขา  ผู้จัดการโรงงาน  จะเกี่ยวข้องกับการวางแผน
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ในระดับกลางหรือการวางแผนโครงการ  ๓) ผู้บริหารระดับต้น  ได้แก่  หัวหน้าแผนก  หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน  
จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนในระดับต้นหรือการวางแผนด าเนินงาน  ๔) พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน       
ท าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับระดับการวางแผน  จะเห็นได้ว่า
บุคคลในแต่ละระดับจะมีความเก่ียวข้องกับการวางแผนที่แตกต่างกันไป  
  วิธีกำรวำงแผน    

  การวางแผนให้มีประสิทธิภาพผู้วางแผนต้องค านึงถึงคุณภาพ ค่าใช้จ่าย และเวลา  ดังนั้น         
ผู้วางแผนจะต้องเลือกวิธีการวางแผน (Planning Approach) ให้เหมาะสม  ซึ่งวิธีการวางแผนที่นิยมกันทั่วไป                
มี ๕ วิธี (สิน พันธุ์พินิจ, ๒๕๕๕ : หน้า ๕๘-๖๐) ดังนี้  

  ๑. การวางแผนจากบนลงล่าง (Top–Down Planning)  การวางแผนจากบนลงล่าง เป็นวิธีที่     
ผู้วางแผนก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ขึ้นมาก่อนแล้วจึงให้ท าการวางแผนตามกรอบที่ก าหนดขึ้นมานั้น         
การวางแผนวิธีนี้มีข้อก าหนดต่าง ๆ  เพราะผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้เริ่มต้นแล้วกลั่นกรองลงมายังผู้บริหาร
ระดับกลางแล้วลงมายังผู้ปฏิบัติ  เป็นวิธีการวางแผนเพ่ือเน้นความเป็นอย่างเดียวกันหรือเน้นที่นโยบายเป็นใหญ่  
จึงก่อให้เกิดผลเสียในความร่วมมือของผู้ปฏิบัติจากระดับล่าง  ผู้ปฏิบัติมักจะไม่พอใจเพราะไม่มีส่วนร่วมในการ
วางแผน  

  ๒. การวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom–Up Planning) การวางแผนจากล่างขึ้นบน เป็นการ
วางแผนที่เริ่มต้นจากระดับล่างขององค์การแล้วเสนอขึ้นไปเป็นล าดับขั้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์การ      
เป็นแผนงานที่เกิดจากการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ  ของทุกหน่วยงานโดยไม่มีการประสานงานจากหน่วยงาน          
จึงก่อให้เกิดผลเสียที่แผนขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินการขัดแย้งกันและ   
ไม่สัมพันธ์กัน แต่มีผลดีท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความผูกพัน  เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของในแผน
เพราะไดท้ าแผนเอง  

  ๓ . การวางแผนจากภายในสู่ภายนอก (Inside-Out Planning) การวางแผนจากภายใน            
สู่ภายนอก  เป็นการวางแผนที่จะเน้นการวางแผนให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถขององค์การที่มีอยู่ ซึ่งความสามารถ
ขององค์การ หมายถึง ทรัพยากรที่องค์การเป็นเจ้าของอยู่ขณะนั้น  ก่อนวางแผนผู้วางแผนจะต้องส ารวจทรัพยากร
ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ แล้ววางแผนให้เหมาะสมกับทรัพยากรนั้น แม้ว่าจะมีวิธีการที่ดีกว่า ผู้วางแผนก็ท าไม่ได้เพราะไม่มี
ทรัพยากรพอ  ดังนั้น วิธีการวางแผนจากข้างในไปข้างนอกจึงเป็นการพิจารณาจากขีดความสามารถขององค์การ
แล้ววางแผนให้ดีที่สุดตามขีดความสามารถนั้น  

  ๔ . การวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-In Planning) การวางแผนจากภายนอก         
สู่ภายใน  ผู้วางแผนจะพิจารณาปัจจัยภายนอกองค์การก่อนแล้วจึงมาวางแผนขององค์การ  ผู้วางแผนอาจออกไป
ดูงานหรือส ารวจตรวจตราข้อมูลข้างนอกเพ่ือดูว่าองค์การอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนวางแผนกันอย่างไร เลือกวิธีการ
วางแผนที่ดีที่สุด  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และน าเอาวิธีที่ดีที่สุดมาใช้วางแผนขององค์การ  วิธีการวางแผนวิธีนี้จึง
เป็นการน าเอาปัจจัยภายนอกมาพิจารณาในการวางแผนแล้วปรับปัจจัยภายในองค์การให้สอดคล้องกับข้างนอก  
วิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาการวางแผนงานให้เหลือน้อยลง  และสร้างโอกาสการวางแผนให้ดีขึ้น  

  ๕ . การวางแผนแบบตามสถานการณ์  (Contingency Planning) การวางแผนแบบตาม
สถานการณ์  เป็นการวางแผนที่ผู้วางแผนได้ก าหนดทางเลือกท่ีจะด าเนินงานไว้หลาย ๆ ทางเลือก  หากแผนเดิมที่
ก าหนดไว้ไม่สามารถน าไปใช้ได้  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์  ก็สามารถน าแผนส ารองที่ได้
วางแผนไว้ออกมาใช้  
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  จากวิธีการวางแผนข้างต้น  ในแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน  ข้อดีและข้อจ ากัด
ของวิธีการวางแผนแต่ละวิธี  การวางแผนจากบนลงล่าง – เน้นความเป็นอย่างเดียวกัน - สอดคล้องตามนโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง - ขาดความร่วมมือของผู้ปฏิบัติจากระดับล่าง – ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ  การ
วางแผนจากล่างขึ้นบน – ผู้ปฏิบัติเกิดความผูกพัน  เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของในแผน - แผน
ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินการขัดแย้งกันและไม่สัมพันธ์กัน  การวางแผน
จากภายในสู่ภายนอก - การพิจารณาจากขีดความสามารถขององค์การ – ไม่ใช่วิธีการวางแผนที่ดีที่สุด  การ
วางแผนจากภายนอกสู่ภายใน – ช่วยลดปัญหาการวางแผนงานให้เหลือน้อยลง  และสร้างโอกาสการวางแผนให้ดี
ขึ้น – อาจจะท าไมไ่ด้เพราะไม่มีทรัพยากรเพียงพอ  การวางแผนแบบตามสถานการณ์ – มีแผนส ารองไว้ใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน – บางครั้งแผนส ารองที่เตรียมไว้ก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้  เนื่องจากสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดไว้ (สิน พันธุ์พินิจ, ๒๕๕๕ : หน้า ๕๘-๖๐)  

  กระบวนกำรวำงแผน  
  กระบวนการวางแผน (Planning Process) เป็นขั้นตอนที่ ผู้ วางแผนต้องน ามาพิจารณา         

วางเป็นแนวทางในการเขียนแผน  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านได้มีการก าหนดขั้นตอน           
ของกระบวนการวางแผนไว้ดังนี้  สมคิด พรมจุ้ย (๒๕๕๒  : หน้า ๑๘ ) ได้กล่าวว่า กระบวนการวางแผน
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน  ได้แก่  การวางแผน  การด าเนินตามแผน  การประเมินแผนและการบรรลุวัตถุประสงค์  
สุภาพร พิศาลบุตร (๒๕๕๓ : หน้า ๕๕) ได้กล่าวว่า กระบวนการวางแผนประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่          
การคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  การก าหนดโครงรูปของการวางแผน  การก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายต่าง ๆ  การจัดท าแผนประเภทต่าง ๆ  และการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนและการปรับแผน  

  สิน พันธุ์พินิจ (๒๕๕๕ : หน้า ๖๓-๖๕) ได้กล่าวว่า กระบวนการวางแผนประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน 
ได้แก่  กระบวนการจัดท าแผน  กระบวนการด าเนินตามแผน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  และกระบวนการ
ประเมินผล  ปรีชา หงส์ไกรเลิศ (๒๕๕๗ : หน้า ๗-๒๑ – ๗-๒๖) ได้กล่าวว่า การวางแผนประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน  
ได้แก่  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การประเมินสถานการณ์และการพยากรณ์ การปฏิบัติตามแผน  และการ
ติดตามและประเมินผล  จากแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการแบ่งขั้นตอนกระบวนการวางแผนจะมีตั้งแต่    
๓  ขั้นตอนไปจนถึง  ๕  ขั้นตอน  แต่เมื่อพิจารณาพิจารณาถึงข้ันตอนหลักที่ส าคัญจะพบว่า  กระบวนการวางแผน
ประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญ ๓ ขั้นตอน ดังนี้  

   ๑. การวางแผน (Planning)  การวางแผนเป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของโครงการ  ถ้าผู้วางแผนสามารถด าเนินการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้แผน (Plan) 
ที่ได้มีประสิทธิภาพตามไปด้วย ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ๘ ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้  ๑.๑) การ
วิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์การ (SWOT Analysis)     
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๒ ส่วนคือ (๑.๑.๑) การวิเคราะห์ภายนอกองค์การ เป็นการวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรค เช่น สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคต่อองค์การ  (๑.๑.๒) 
การวิเคราะห์ภายในองค์การ เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การเพ่ือให้รู้ศักยภาพภายในองค์การ  
๑.๒) การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เป็นการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง  เพ่ือที่จะได้วางแผนได้อย่าง
ถูกต้องและสอดคล้อง  ๑.๓) การค านึงถึงข้อสมมติฐานในการวางแผน เป็นการสร้างหรือก าหนดขอบเขต  ที่จะใช้
ในการวางแผนที่จ าเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๑.๔) การก าหนดทางเลือก
ต่าง ๆ  เป็นการค้นหาและส ารวจทางเลือกที่คาดว่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด  ในการก าหนดทางเลือกต้องมีการก าหนด
แผนและพัฒนากลยุทธ์  ซึ่งในการก าหนดแผน (Plan Setting)  มีการก าหนดรายละเอียดดังนี้  (๑.๔.๑) ท าไมต้อง
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ท า (Why)   (๑ .๔ .๒) มีความจ าเป็นต้องท าอะไรบ้าง (What)  (๑ .๔ .๓) จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่ ใด (Where)  
(๑.๔.๔) จะกระท าเมื่อไร (When)  (๑.๔.๕) ใครจะเป็นผู้กระท า (Who)  (๑.๔.๖) จะกระท าอย่างไร (How) ส่วน
การพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Development)  เป็นการปรับวัตถุประสงค์ของแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือรองรับอนาคต  ๑.๕) การเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ  โดยค านึงถึงเป้าหมาย    ที่ต้องการเป็น
ขั้นตอน  การประเมินโดยการพิจารณาจากข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละทางเลือกท่ีได้มาจากข้ันตอนที่ ๑.๔ 
๑.๖) การเลือกทางเลือก เป็นการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดขององค์การ  โดย
ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ ขององค์การประกอบการตัดสินใจเลือก  ๑.๗) การสร้างแผนสนับสนุน  เป็นการ
วางแผนรองเพ่ือสนับสนุนแผนหลัก เช่น การอบรมพนักงาน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ  ๑.๘) 
แผนตัวเลขโดยการจัดท างบประมาณ เป็นขั้นตอนการก าหนดตัวเลขที่เก่ียวข้องกับแผน เช่น ค่าใช้จ ายต่าง ๆ  

   ๒. การปฏิบัติตามแผน (Action)  การปฏิบัติตามแผนเป็นขั้นตอนในการน าแผนไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่าง ๆ ได้แก่  ๒.๑) การเตรียมแผนปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  
ก่อนที่จะด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานตามแผนต้องท าความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของแผน ทั้งด้าน
วิชาการเฉพาะด้านหรือเทคนิคของแผน รวมถึงด้านมนุษยสัมพันธ์และปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติที่มีต่อแผน  การ
ก าหนดบทบาทของผู้ปฏิบัติตามแผน การจัดเตรียมบุคคลผู้ปฏิบัติตามแผนและการก าหนด ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และการเตรียมแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน  ๒.๒) การปฏิบัติงานตามแผน เป็นการด าเนินการ
ตามแผนที่ได้วางไว้  โดยเริ่มจากการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบถึงแผนที่จะลงมือปฏิบัติ  การแปล
ความหมายของแผนและการชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงาน 
ภาระความรับผิดชอบและการควบคุมงาน การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของแผน  
๒.๓) การปรับปรุงแผนให้เหมาะสม  เป็นการปรับแผนปฏิบัติการตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  การปรับแผนปฏิบัติการ สามารถแบ่งการปรับออกเป็น ๒ ระดับ 
ได้แก่  (๒.๓.๑) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ เป็นการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
กิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลง  (๒.๓.๒) การปรับแผนปฏิบัติการ
ในระดับโครงการ เป็นการยกเลิกหรือปรับปรุง โครงการที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรืองบประมาณการ
ด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ๒.๔) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนตั้งแต่ต้น จนถึงการสิ้นสุดของแผน  

   ๓. การประเมินแผน (Evaluation) การประเมินแผน  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผน  เพ่ือประเมินผลความส าเร็จตามภารกิจ  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผน รวมถึงการ
ประเมินปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน และการให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาในการปรับปรุงและทบทวน
แผน จากทั้ง ๓ ขั้นตอน  สามารถน ามาเขียนเป็นกระบวนการวางแผนได้ดังนี้  ด าเนินตามแผน  การประเมินแผน  
และการบรรลุวัตถุประสงค์  

  เทคนิคกำรวำงแผนและเครื่องมือในกำรวำงแผน  
  ๑. เทคนิคการวางแผน  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  ผู้วางแผนควรน าเอาเทคนิคการวางแผน

มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ซึ่ง เฉลิมพงศ์  มีสมนัย (๒๕๕๗ : หนา้ ๘-๑๕ – ๘-๒๘)  ได้กล่าวว่า   

   ๑.๑ เทคนิคการวางแผนระดับองค์การประกอบด้วย   
    ๑ .๑ .๑ เทคนิคการวิ เคราะห์ โอกาสและภั ย อุปสรรคจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก 

(Environmental Threat and Opportunity Profile: ETOP)   
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    ๑.๑.๒ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ภายใน  ขององค์การ (Strategic 
Advantage Profile: SAP)   
    ๑.๑.๓ เทคนิคยุทธศาสตร์พ้ืนฐาน (Generic Strategy) ของ Porter  

   ๑.๒ เทคนิคการวางแผนระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้  
    ๑.๒.๑ เทคนิคการก าหนดวัตถุประสงค์โดยใช้หลักการ SMART   
    ๑ .๒ .๒ เทคนิคการวิ เคราะห์ โอกาสและภั ย อุปสรรคจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก 

(Environmental Threat and Opportunity Profile: ETOP)    
    ๑.๒.๓ เทคนิคการวิเคราะห์  ข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ภายในขององค์การ (Strategic 

Advantage Profile: SAP)   
    ๑.๒.๔  เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)   
    ๑.๒.๕ เทคนิคการจัดตารางการท างาน (Scheduling)   
    ๑.๒.๖ เทคนิคการจัดล าดับการท างาน   
    ๑.๒.๗ เทคนิคการมอบหมายงาน   
    ๑.๒.๘ เทคนิคการควบคุมก าหนดงานตามตารางหรือแผนภูมิแท่ง   
    ๑.๒.๙ เทคนิคการควบคุมด้วยโครงข่ายการปฏิบัติงาน (PERT/CPM)  
  จากเทคนิคดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการวางแผนมีเทคนิคมากมายหลายแบบ เทคนิค

ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้วางแผนสามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ทั้งที่เป็นสภาวะแวดล้อมภายในและ
สภาวะแวดล้อมภายนอก ก่อนที่ผู้วางแผนจะด าเนินการวางแผน  และในขณะที่ด าเนินการวางแผนก็มีอีกหลาย ๆ 
เทคนิคที่ช่วยให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ก่อนที่ผู้วางแผนจะเลือกใช้เทคนิคการ
วางแผนแบบใด ผู้วางแผนควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า เทคนิคใดจึงจะมีความเหมาะกับองค์การ หรือ
เหมาะสมตามข้ันตอนในการวางแผน หรือเหมาะสมกับเรื่องที่ก าลังจะท าการวางแผน  เพ่ือให้การวางแผนที่ได้มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีต้องการ  

  ๒. เครื่องมือในการวางแผน  เครื่องมือในการวางแผน  เป็นตัวช่วยให้ผู้วางแผนสามารถวางแผน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากเครื่องมือในการวางแผนมีอยู่มากมาย  ดังนั้น  ผู้วางแผนควรเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ  ให้เหมาะสมตามเรื่องที่ต้องการวางแผน  ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผน ได้แก่  

   ๒.๑ งบประมาณ (Budgets)  คือ  แผนในการใช้ทรัพยากรขององค์การและแผนการจัดสรร
ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งแผนรายรับ (ถ้ามี) โดยจัดท าอยู่ในหน่วยของเงิน (รัตนา 
สายคณิต, ๒๕๕๒ : หน้า ๑๙๕)  โดยทั่วไปงบประมาณจะจัดท าขึ้นปีละครั้ง เรียกว่า “งบประมาณประจ าปี” โดย
ปีงบประมาณมักจะเป็นไปตามรอบบัญชีขององค์การ องค์การเอกชน ปีงบประมาณจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ส่วนองค์การของภาครัฐจะเริ่มปีงบประมาณในวันที่ ๑ ตุลาคม และ
สิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป  งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการวางแผน 
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การ  นอกจากนี้ยังมีการน างบประมาณไปใช้ในการ
ควบคุมแผนงาน  ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างดี   

   ๒.๒ ตารางการท างาน (Scheduling) เป็นการจัดท ารายละเอียดว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องท า  
ใครรับผิดชอบท ากิจกรรมอะไร  ต้องท ากิจกรรมนั้นให้เสร็จเมื่อไหร่  เพ่ือให้ได้ตามแผนที่วางไว้  ซึ่งตารางการ
ท างานที่นิยมใช้ ได้แก่   
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    ๒.๒.๑ แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) แผนภูมิแกนต์ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ โดย 
Henry L. Gantt มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวางแผนและก าหนดเวลาการท างานต่าง ๆ (เพ็ญศรี ปักกะสีนัง, 
๒๕๕๖: หน้า ๑๗๓) แผนภูมิแกนต์มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้น โดยใช้แกนนอนเป็นเส้นมาตราส่วนแสดงเวลา     
ส่วนแกนตั้งเป็นมาตราส่วนแสดงขั้นตอนของกิจกรรมหรืองาน  หรืออัตราก าลังขององค์การ   

    ๒.๒.๒ แผนภูมิภาระงาน (Load Chart) เป็นแผนภูมิที่มีการดัดแปลงมาจากแผนภูมิของ
แกนต์  แทนที่จะเป็นการแจกแจงกิจกรรมในแกนตั้ง  ก็จะมีการแจกแจงเป็นหน่วยงานที่จะเป็นผู้ท างานแทน 
(นภาพร ขันธนภา, ๒๕๕๙: หน้า ๙)    

    ๒.๒.๓ ข่ายงาน คือ แผนภาพที่เขียนเพ่ือแสดงรายละเอียดกิจกรรมและล าดับการท างาน
ของงานย่อยต่าง ๆ  ให้เป็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ข่ายงานมี ๒ รูปแบบ (เพ็ญศรี ปักกะสีนัง, ๒๕๕๖: หน้า 
๑๗๘)  คือ  ๑) ก าหนดกิจกรรมไว้บนเส้นเชื่อม (Activity on Arc: AOA)  ๒) ก าหนดกิจกรรมไว้บนจุด (Activity 
on Nod: AON)   

   ๒.๓ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven Analysis) จุดคุ้มทุน หมายถึง จุด ณ ระดับการ
ด าเนินงานของธุรกิจที่ปริมาณการผลิตและขายมีผลท าให้ธุรกิจมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายรวม หรือ หมายถึง จุด ณ 
ระดับการด าเนินงานของธุรกิจที่ไม่ก าไรหรือขาดทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน สามารถท าได้ ๓ วิธี (ฐาปนา           
ฉิ่นไพศาล, ๒๕๕๖ : หน้า ๑๓-๒ – ๑๓-๑๐) ดังนี้   

    2.3.๑ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยวิธีการทดลอง วิธีนี้เป็นการทดลองหาจ านวนหน่วย      
ที่ผลิตและขายได ้ที่ท าให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุน   

    ๒.3.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยกราฟ จุดคุ้มทุนที่ได้โดยการใช้กราฟคือ  จุดที่รายได้
รวมตัดกับเส้นต้นทุนรวม  ส่วนพ้ืนที่ที่เกิดจากเส้นรายได้รวมสูงกว่าต้นทุนรวมคือ ก าไรของธุรกิจ และในทาง
ตรงกันข้ามพ้ืนที่ที่เกิดจากเส้นต้นทุนรวม  สูงกว่ารายได้รวมคือส่วนขาดทุนของธุรกิจ   

    2.3.๓ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยการค านวณเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ง่าย และรวดเร็ว   
   ๒ .๔ โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) โปรแกรมเชิงเส้นเป็นเครื่องมือในการ

แก้ปัญหาการมีอยู่อย่างจ ากัดของทรัพยากร ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  (ครรชิต เชื้อข า, 
๒๕๕๙ : หน้า ๓๑-๓๒)  ได้แก่   

    ๒.๔.๑ ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่าและไม่ติดลบ เป็น
ตัวแปรที่ต้องการหาค่า โดยทั่วไปนิยมใช้สัญลักษณ์ x๑, x๒, x๓,…,xn  แทนตัวแปรตัดสินใจ   

    ๒.๔.๒ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) เป็นฟังก์ชันแสดง  ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตัดสินใจกับเป้าหมายที่ต้องการ (Goal or Objective) ในลักษณะเชิงเส้นตรง  โดยมีเป้าหมายที่
ต้องการอยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากบั (=)  ส่วนด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเป็นการน าผลคูณ
ระหว่างตัวแปรตัดสินใจกับอัตราแต่ละหน่วยของตัวแปรตัดสินใจ มาบวกกัน   

   ๒.๕ ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) ตัวแบบแถวคอย เป็นตัวแบบเชิงปริมาณที่น ามาใช้
ในการวางแผนการบริหารจัดการแถวคอย ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้รับบริการ ระยะเวลาในการรอคอยของผู้รับบริการหรือ
ลูกค้าและผู้ให้บริการ จ านวนช่องทางให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ  โดยมีเป้าหมายที่จะจัดให้มีผู้ให้บริการ
เพียงพอกับผู้มารับบริการ  โดยการหาจ านวนหน่วยให้บริการที่เหมาะสมกับจ านวนผู้มารับบริการ เพ่ือใช้ในการ
จัดการธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการรอคอยต่ าสุด 
(พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์, ๒๕๕๖: หน้า ๓๑๖) 
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   ๒.๖ ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) ความน่าจะเป็น  หมายถึง เหตุการณ์      
ที่ไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  โดยทฤษฎีความน่าจะเป็นได้จ ากัดความน่าจะเป็น ว่าอยู่ระหว่าง ๐ ถึง ๑ 
โดย ๑ หมายถึงเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแน่นอน และ ๐ หมายถึงเหตุการณ์นั้นไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น       
เมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จึง
มาจากจ านวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ หารด้วยจ านวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Bowerman, O’Connell 
and Murphree, ๒๐๑๑: p.๑๕๔-๑๕๗) ดังนี้   

   ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ =  จ านวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ จ านวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้   

   ๒ .๗ การจ าลองสถานการณ์  (Simulation) ตัวแบบการจ าลองสถานการณ์   หมายถึง        
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการตัดสินใจที่มีการอธิบายจากสถานการณ์จริง  มีความยืดหยุ่น  และ
สามารถปรับเปลี่ยนตัวแบบให้เข้ากับสถานการณ์จริง (พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์, ๒๕๕๖: หน้า ๔๑๒) 

   2.๘ การบริหารโครงการ (Project Management) คือการจัดการ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ    
ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (วิสูตร จิระด า เกิง, 
๒๕๖๐: หน้า ๖)    

 
๒.๓ รำยละเอียดโครงกำร  
 
โครงกำร  การพัฒนาประสทิธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และการจัดท ารายงาน 
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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 1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 
  1) ยุทธศำสตร์ชำติ (หลัก) ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป้ำหมำย 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 2.1) ให้ยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
   (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ   การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อให้
หน่วยงานมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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 1.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเดน็ การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้ำหมำยที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
     (1.2) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดท ารายงานประจ าปี 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์      
เขต 3  เพื่อให้การบริการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นทีย่อมรับของสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษา 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    (2.1) แนวทำงพัฒนำ 3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  ทั้งในภารกิจ
พื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่
ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
    (2.2) เป้ำหมำยของแผนย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    (2.3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการจัดท ารายงานประจ าปี 2566  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  อย่างมีคุณภาพจะส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นกำรปฏิรูป  ดา้นการศึกษา 
  2) เป้ำหมำยกิจกรรม เป้าหมายรวม  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 1.4 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
  1) ยุทธศำสตร์ที่  6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   (1.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษา
มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
   (1.2) แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารรจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
 1.5 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1) ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพฐ. 
  2) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพฐ. 
 
 

 2.1 หลักกำรและเหตุผล 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ขึ้น  
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้น      
สู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ด าเนินการติดตา ม 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และดูแลการน าเข้าข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยงาน การประเมินโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัยโดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล CIPP Model ตามแนวความคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และอัลคิน 
(Alkin)  ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นระบบ เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส าคัญคือ การใช้ควบคู่กับการบริหาร
โครงการเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจะท าการประเมิน 5 ด้าน คือ  ด้านบริบท หรือ
สภาวะแวดล้อม (Context : C)  ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input : I)  ด้านกระบวนการ (Process : P)        
ด้านผลผลิต (Product : P)  และด้านผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการด าเนินงานเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการเพื่อการด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการศึกษาตาม
รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management : NPM)  ซึ่งก าหนดไว้ว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยน
แนวทางการบริหารไปสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based Management : RBM) โดยยึดประชาชนเป็น
เป้าหมายหลักในการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้ระบบการ
ประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานออกมาให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  บัญญัติว่าการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ขององค์กร ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนปฏิรูปประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 -2570) ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2566-2570 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และ     
แผนทุกระดับ (งานนโยบายและแผน) 
  2.2.2 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และแผนทุกระดับ   
(งานนโยบายและแผน) 
  2.2.3 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานโครงการ และประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล) 
  2.2.4 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล) 
  2.2.5 เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล) 
 2.3 เป้ำหมำย จ านวน  77  คน 
  2.3.1 นายกสมาคมผูบ้ริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  6  อ าเภอ 
  2.3.2 ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา จ านวน 23 เครือข่าย 
  2.3.3 ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  4  คน 
  2.3.4 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย   จ านวน  10  คน 
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  2.3.5 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   จ านวน 7  คน 
  2.3.6 ศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน  17  คน 
  2.3.7  ฝ่ายเลขานุการและทีมงาน   จ านวน  10  คน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลติ (Output) 
   2.4.1.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
   2.4.1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
   2.4.1.3 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น าผลการด าเนินงานโครงการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และน าข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย 
วางแผน และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
   2.4.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น าผลการด าเนินงานโครงการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดจัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   2.4.2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรูปแบบกระบวนการติดตาม
การด าเนินงานโครงการของกลุ่ม/งานในสังกัด ที่มีคุณภาพ สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชงิปริมำณ 
    1) ร้อยละ 90 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการประเมินบรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 
    2) ร้อยละ 90 ของโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผล
การประเมินบรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ (โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ) 
    3) ร้อยละ 90 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการด าเนินงานสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บท
ย่อยยุทธศาสตร์ชาติ 
    4) เอกสารรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่มเอกสาร จ านวน 30 เล่ม 
    5) เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่มเอกสาร จ านวน 30 เล่ม 
    6) เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่มเอกสาร จ านวน 30 เล่ม 
 
 
 



๑๗ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

   2.4.3.2 เชงิคุณภำพ 
       1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  แนวทาง และตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุม
ภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายทุกระดับ 
       2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีกิจกรรมที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายทุกระดับ 
    3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
    4) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
    5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษา 
วิจัย เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัด 
    6) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผลการด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
 2.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.5.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กลุ่มงานต่าง ๆ และน าข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนนิงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายวางแผน และใช้เป็น
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
  2.5.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ครอบคลุมทุกภารกิจงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.5.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกลไกและแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 2.6 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 กลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2  สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  233  แห่ง 
  2.6.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียนทุกคน 
 2.7 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ตุลาคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2566 
 2.8  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 495,000  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2566 
ไตรมาสที ่
2/2566 

ไตรมาสที ่
3/2566 

ไตรมาสที ่
4/2566 

1. ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ.2566-2570) ของ สพฐ. 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

✓     

2. จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 30 เล่ม 
 

25,000.-    25,000.- 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2566 
ไตรมาสที ่
2/2566 

ไตรมาสที ่
3/2566 

ไตรมาสที ่
4/2566 

3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พ.ศ. 
2566-2570) และแผนปฏิบตักิารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.สุรินทร์ 
เขต 3 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 
2565 ณ อ าเภอวังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา 

410,000.
- 

   410,000.- 

4. ประชุมจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ใชง้บประมาณ) 

✓     

6. จัดท าเอกสารเล่มแผนพฒันาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพป.
สุรินทร์ เขต 3  จ านวน 30 เล่ม 

30,000.-     

7. จัดท าเอกสารเล่มแผนปฏบิัตกิารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 30 เล่ม 

 30,000.-    

8. ติดตามและสรปุผลการด าเนนิงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) 
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ไม่ใชง้บประมาณ) 

 ✓    

9. ติดตามและสรปุผลการด าเนนิงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 6 เดือน โดยใช้ข้อมูลการรายงานผล
การด าเนินงานในระบบ eMENSCR        
เป็นฐาน (ไม่ใช้งบประมาณ) 

  ✓   

10. รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมิน   
ผลตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และ สพฐ. 

  ✓ ✓  

11. สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน-มิถุนายน 2566)  ของ สพป.
สุรินทร์ เขต 3 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

   ✓  

12. สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ไม่ใชง้บประมาณ) 

   ✓  

รวม 465,000. 30,000.-   495,000.- 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๒.๔  กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 กิจกรรมที่  3  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน           
(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  มีรายการ
ใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 3  ดังนี้ 
  1.1 ค่าตอบแทน 

ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน จ านวน 2 วันๆ ละ 240 บาท รวมเงิน        480.-บาท 
 1.2 ค่าใช้สอย ส าหรับคณะกรรมการ/คณะท างาน จ านวน 91 คน 
  1.2.1 ประชุมคณะท างาน วิทยากร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 
                              28 ตุลาคม 2565  จ านวน 51 คน ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     จ านวน      2,550.-บาท 
   2) ค่าอาหารกลางวัน      จ านวน      4,080.-บาท 
  1.2.2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                              (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
          ณ ห้องประชุมบ้านไร่คุณนาย อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 6-8  
         พฤศจิกายน 2565  จ านวน 91 คน 
   1) ค่าอาหารเช้า ส าหรับวันเดินทางไปประชุมสัมมนาฯ  จ านวน      7,280.-บาท 
   2) ค่าท่ีพักของคณะกรรมการ/คณะท างาน จ านวน 2 คืน  จ านวน  105,600.-บาท 
   3) ค่าห้องประชุมสัมมนาฯ     จ านวน      3,000.-บาท 
   4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสัมมนาฯ  จ านวน    22,150.-บาท 
   5) ค่าอาหารกลางวันในการประชุมสัมมนา จ านวน 3 มื้อ  จ านวน    66,750.-บาท 
   6) ค่าอาหารเย็นในการประชุมสัมมนา จ านวน 2 มื้อ  จ านวน    54,600.-บาท 
   7) ค่าชดเชยน้ ามันรถราชการ ทะเบียน นข 6086 สุรินทร์ จ านวน      1,300.-บาท 
   8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ นายสงวน ค าลอย  
         ที่ปรึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ   จ านวน      3,264.-บาท 
   9) ค่าพาหนะจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจ าทาง 2 ชั้น 
           2 คัน ๆ ละ 12,000 บาทต่อวัน จ านวน 3 วัน  จ านวน    72,000.-บาท 
  1.2.3 ประชุมคณะท างานกลั่นกรองพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
   ตัวชี้วัดเพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษาฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 
   ณ ห้องประชุมตาเมือนธม อาคารร่มโพธิ์  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     จ านวน         700.-บาท 
   2) ค่าอาหารกลางวัน      จ านวน      1,120.-บาท 
 1.3 ค่าวัสดุ  เพ่ือใช้ตลอดการประชุม     จ านวน    11,680.-บาท 

รวมกิจกรรมที่  3  จ ำนวน  272,874.- บำท 
(สองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บำทถ้วน) 

 
 
 



๒๐ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

๒.๕ กำรประเมินโครงกำร 
 ๒.๕.๑ ควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำร 
             การประเมินโครงการเป็น “ศาสตร์ประยุกต์ (Applied  Science)” หรือเป็น “วิทยาการ
ประยุกต์” ที่เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวคิดและวิธีการที่ผูกพัน       
กับวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาเฉพาะค าว่า  “การประเมินโครงการ” แล้ว 
อาจบอกได้ว่าเป็นค าผสมของค าสองค า คือ ค าว่า “การประเมิน” กับค าว่า “โครงการ” ซึ่งทั้งสองค าต่างก็มี
ความหมายหรือค าจ ากัดความเฉพาะของตนเอง 
              “การประเมิน” หรือ  “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  
“Evaluation” ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
นอกจากนี้ ยั งมีความหมายเกี่ ยวเนื่ องกับค า อ่ืน  ๆ อีกหลายค า เช่น  การวิจัย  (Research) การวัดผล 
(Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ  
(Assessment)  และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต้น  ซึ่งค าดังกล่าวแล้วอาจสรุปเป็นความหมายหรือ  
ค าจ ากัดความร่วมกันได้ว่า  เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดยอาศัยข้อมูล   
ที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอ่ืน ๆ แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินว่าการ
ด าเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด 
               พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . ๒๕๒๕ ได้ให้ค าจ ากัดความของ “โครงการ”            
ว่า หมายถึง แผนหรือเค้าโครงที่ก าหนดไว้ โครงการเป็นศัพท์ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Project” ซึ่งเป็น       
ส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของแผนงาน (Plan) และในบางต าราถือว่ามีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “Program”   
ซึ่งหมายถึง  แผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน ฉะนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าโครงการ คือ 
Project หรือ Program ในภาษาอังกฤษนั้นเอง ความหมายของโครงการและรายการปฏิบัติงานได้กล่าวไว้อย่าง
ละเอียดแล้วในตอนที่ ๑   
                 โดยค าว่า “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” รวมกับค าว่า “โครงการ” จึงเป็นค าศัพท์ทาง
วิชาการโดยเฉพาะว่า  การประเมินโครงการ  (Project  or  Program   Evaluation)   ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 
  การประเมินโครงการ  หมายถึง  การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยมากน้อยเพียงใด 
  การประเมินโครงการ  เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและคุณภาพของ
โครงการ 
  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพ่ือหา
ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความเชื่อถือได้ของโครงการ  แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่
และด้วยคุณภาพของความส าเร็จนั้นเป็นเช่นใด 
  การประเมินโครงการ หมายถึง การประมาณค่าการด าเนินงานของกิจกรรมใด ๆ อย่างมีระบบ
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 จากความหมายดังกล่าวแล้วอาจสรุปได้ว่า  การประเมินโครงการ หมายถึง  กระบวนการในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ  และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ
นั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินงาน
โครงการนั้นเสีย 



๒๑ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 ๒.๕.๒ ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรประเมินโครงกำร 
               การพัฒนาของโลกทางด้านวัตถุได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยกิจกรรมอันสลับซับซ้อน
มากมายและผลของการพัฒนาทางด้านวัตถุนี้เอง  ก่อให้เกิดผลสะท้อนหรือผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจของ     
พลโลกจึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการเพ่ือการพัฒนาจิตใจของมนุษยโลกควบคู่กันด้วย ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวัง
ให้มนุษย์โลกได้ใช้ความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและการพัฒนาการทางด้านจิตใจให้สอดคล้องกันไปและมนุษย์โลก
เหล่านั้นอยู่รวมกันด้วยความสงบสุขแบ่งปันและใช้ประโยชน์ของความเจริญร่วมกัน และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
               โครงการอันมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเกษตร การสาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัย  
และอ่ืน ๆ  เพ่ือพัฒนาความเจริญดังกล่าวแล้วต้องใช้จ่ายทรัพยากรเป็นจ านวนมากทั้งที่เป็นเงิน วัสดุ อุปกรณ์  
และก าลังคน โครงการบางโครงการมีประโยชน์มากและเห็นคุณค่าอย่างชัดเจน โครงการบางชนิดเมื่อกระท า     
ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์และคุณค่าแต่ประการใด การที่จะตัดสินใจระบุลงไปว่าโครงการใดมีประโยชน์มีคุณค่าหรือ
มีประโยชน์มากน้อยเพียงใดย่อมจะต้องมีการพิสูจน์วิเคราะห์ โดยเครื่องมือที่ใช้ก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการประเมิน
โครงการ 
               การประเมินโครงการอย่างมีระบบ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพ
ของโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่าจะสามารถตัดสินใจในการด าเนินการ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม และส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้ าประสงค์ที่ก าหนดไว้
ทุกประการ 
              การประเมินโครงการ มีความมุ่งหมาย และมีความส าคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการ        
ในหลายแง่หลายมุมดังต่อไปนี้ 

  มิตเซล   กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายที่ส าคัญ ๓  ประการ 
  ๑. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 

   ๒. เพ่ือช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้น 
   ๓. เพ่ือการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมืองเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย 

  บอค์นอก  กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะดังต่อไปนี้ 
   ๑. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า
ลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากที่สุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือการหาประสิทธิผล และข้อมูลชนิดใด   
ที่จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพ่ือการวิเคราะห์ 

๒. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริงและข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อน าไปสู่การพิจารณาถึง 
ประสิทธิผลของโครงการ 

๓. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
๔. เพ่ือการตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่สามารถน าเอาไปใช้ได้ 
๕. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       

 มอร์ซุนด์   กล่าวถึง  ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 
   ๑.  เพ่ือที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

  ๒. เพ่ือที่จะทราบว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ และเป็น 
เป้าหมายที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 



๒๒ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
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  รอสซี่ และฟรีแมน   กล่าวว่าการประเมินโครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดังต่อไปนี้ 
   ๑. เพ่ือพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 
   ๒. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
   ๓. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ 

๔. เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียหรือข้อจ ากัดของโครงการเพื่อการตัดสินใจในการ
สนับสนุนโครงการ 

๕. เพ่ือการตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
              อนึ่งพึงระลึกเสมอว่าการประเมินโครงการมิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพิสูจน์หรือตรวจสอบโครงการ  
แต่เป็นการกระท าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องของโครงการเป็นส าคัญดังข้อเขียนของตัฟเฟิลบีม  ที่ว่า 
              “ความมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินโครงการมิใช่เพ่ือการพิสูจน์  แต่เพื่อการปรับปรุง         
(The most important purpose of program evaluation is not to prove but to improve)”          

  จากความมุ่งหมายของการประเมินโครงการดังที่ได้กล่าวแล้วจะสามารถกล่าวเป็นข้อสรุปที่แสดงถึง
ความส าคัญหรือคุณประโยชน์ของการประเมินโครงการได้ ดังนี้ 
    ๑. การประเมินจะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความ
ชัดเจนขึ้นกล่าวคือก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้น าไปใช้ย่อมจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน  ส่วนใดที่ไม่ชัดเจนเช่นวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานในการด าเนินงานหากขาดความแน่นอน
แจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน   ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการ
มีส่วนช่วยท าให้โครงการมีความชัดเจนและสามารถที่จะน าไปปฏิบัติได้อย่างได้ผลมากกว่าโครงการที่ไม่ได้รับการ
ประเมิน 
    ๒. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่     
ทั้งนี้ เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับ
การจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมาก
เกินไปจะได้รับการตัดทอน  และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะได้รับการจัดหาเพ่ิมเติม  ฉะนั้นการประเมินโครงการจึงมี
ส่วนที่ท าให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
    ๓. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าโครงการเป็นส่วน
หนึ่งของแผน   ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินการไปด้วยดี  ย่อมจะท าให้
แผนงานด าเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ หากโครงการใดโครงการหนึ่ง  มีปัญหาในการ
น าไปปฏิบัติย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมดโดยส่วนรวม  ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่า  หากการ
ประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ย่อมหมายถึงการประเมินโครงการมีส่วน
ช่วยให้แผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และด าเนินงานไปด้วยดีเช่นเดียวกัน 
   ๔. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact)  ของ
โครงการและท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง  ดังตัวอย่างโครงการเขื่อนน้ าโจนซึ่งในการ
สร้างถนนเพ่ือไปสู่สถานที่สร้างเขื่อนนั้นต้องผ่านป่าไม้ธรรมชาติ  ท าให้เกิดการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและสัตว์ป่า
หลายชนิดอาจต้องสูญพันธุ์  การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดโครงการป้องกันรักษาป่า  และโครงการอนุรักษ์
และอพยพสัตว์ป่าขึ้นเพ่ือการแก้ปัญหา  เป็นต้น  ด้วยตัวอย่างและเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่าการประเมินโครงการ
มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาได้ 
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   ๕. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน  ดังที่ได้กล่าวแล้ว
ว่าการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งด าเนินงานอย่างมีระบบและมีความเป็น
วิทยาศาสตร์อย่างมาก  ทุกอย่างของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงานจะได้รับการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดกล่าวคือทั้ งข้อมูลน าเข้า (Inputs)  กระบวนการ (Process)  และผลงาน (Outputs) จะได้รับการ
ตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอนส่วนใดที่เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ  (feedback)  
เพ่ือให้มีการด าเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น จึงถือได้ว่าการประเมินผล
เป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ 
   ๖. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการ  เพราะการ
ประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการ อันย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง   
ทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีความพึงพอใจ และมีความตั้งใจกระตือรืนร้นที่จะ
ปฏิบัติงานต่อไปและมากข้ึน ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนอย่างส าคัญ ในการสร้างขวัญก าลังใจ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   ๗. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการกล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยท าให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป  
หรือจะยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือ
การก าหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

 ๒.๕.๓  กระบวนกำรของกำรประเมินโครงกำร 
               การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ
อย่างมีระบบโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น กระบวนการในการประเมินผล
โครงการอาจมีขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการทางการประเมินผล
โครงการแต่ละบุคคล หรืออาจมีรายละเอียดที่แตกต่างเพราะรูปแบบหรือประเภทของการประเมินผล หรือ
ประเมินไปตามแต่ละประเภทของโครงการ อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการนอกจาก จะประเมินโครงการ
ทั้งหมดโดยส่วนรวมแล้ว แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่กันไปด้วยเสมอ คือ การประเมิน
ข้อมูลน าเข้า (Inputs)  การประเมินตัวกระบวนการ (Processor)  และการประเมินผลงาน (Outputs) ซึ่งแต่ละ
ส่วนและโดยทั้งหมดของโครงการจะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือให้
ทราบว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นนั้น  มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่สามารถด าเนินการได้หรือไม่ จะมีการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้มีความเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติได้โดยลักษณะใด การประเมินผลโครงการในขั้นตอนนี้
ถือได้ว่าเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง เป็นการตรวจสอบและทบทวนความเรียบร้อยวัตถุประสงค์
โครงการเป็นส าคัญ 
 ๒. การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล ซึ่งเป็นการประเมินข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้อง
ใช้ด าเนินการว่ายังมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานหรือไม่  ข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่สามารถที่จะ
สนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้หรือไม่ กา ร
ประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรที่จะต้องใช้เพ่ือการบริหารโครงการ
นั่นเอง 
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 ๓. การเก็บรวบรวมและการกระท ากับข้อมูลและทรัพยากร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการ
ในการด าเนินโครงการในลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมและจ าแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่  เป็นสัดส่วน และให้มี
ความเป็นจริงมากที่สุด เพราะหากการด าเนินงานในขั้นตอนนี้มีปัญหาย่อมท าให้ผลงาน ที่เกิดขึ้นมีปัญหาตาม    
ไปด้วย กล่าวคือ แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะทราบถึงทรัพยากรที่จะต้องใช้ทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว  
แต่ในขั้นตอนของการรวบรวมและจัดด าเนินการกับข้อมูลไม่ดีพอ ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพ  
ตัวอย่าง เนื้ออย่างดีย่างกับเตาที่ไฟแรงเกินไป ย่อมได้เนื้อย่างที่ไหม้เกรียม เป็นต้น การประเมินในขั้นตอนนี้      
เป็นการตรวจสอบกระบวนการว่าเหมาะสมกับข้อมูลหรือทรัพยากรที่น าเข้าหรือไม่ 
 ๔. การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการสรุปผลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ข้อมูลได้ผ่านกระบวนการ
เรียบร้อยแล้ว และผู้ประเมินจะต้องท าการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด ตรงตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะใด และผลที่ เกิดขึ้นจะมีแนวโน้มไปในลักษณะ
ใด การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลงานของโครงการที่เกิดขึ้น และรวมไปถึงการประเมินโครงการ     
โดยทั้งหมดด้วยว่าทรัพยากรหรือข้อมูลน าเข้าที่มีอยู่  ด้วยกระบวนการที่ใช้และด้วยผลงานที่ปรากฏนั้นโครงการ
โดยรวมเป็นเช่นใด เป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับการด าเนินงานหรือไม่ ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
แล้วด าเนินงานต่อไป  หรือจะล้มเลิกยุติโครงการนี้เสีย 
 โดยกระบวนการที่กล่าวแล้ว เป็นกระบวนการทั่วไปของการประเมินโครงการหรือประเมิน     
การปฏิบัติงานทุกชนิด และในการประเมินโครงการแต่ละโครงการนั้นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องและ    
มีส่วนส าคัญในการพิจารณาเพ่ือการประเมินผลโครงการด้วย  คือ ระยะเวลา (Timing  periods) ของการ
ด าเนินงานโครงการ นอกจากนี้ในการประเมินผลโครงการจะต้องอาศัยสิ่งส าคัญหรือข้อคิดที่ส าคัญอีกหลายชนิด  
เช่น ข้อเท็จจริง ผลประโยชน์ ข้อผูกพัน ความเป็นไปได้ มาตรฐาน และอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบในการพิจารณาข้อคิด
ดังกล่าวแล้วจะได้กล่าวต่อไป 
              อนึ่ง เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการในการประเมินผลโครงการที่ชัดเจนและเป็นระบบขึ้น  
แผนภูมิ ๓.๑  จะแสดงรายละเอียดและข้ันตอนการประเมินผลโครงการได้พอสังเขป  ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

ภำพประกอบ ๑ แผนภูมิแสดงกระบวนกำรประเมนิผลโครงกำร 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

            จากแผนภูมิในภาพประกอบ ๑  แสดงให้ทราบว่าทุกส่วนของโครงการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเสมอ   
โดยข้อมูลน าเข้า กระบวนการด าเนินงานและผลงานตามที่คาดหวัง กับข้อมูลน าเข้า  กระบวนการด าเนินงานและ
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงจะต้องมีการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันและจะต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์
ของโครงการและรายละเอียดของโครงการอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน  แล้วจึงจะตัดสินหรือลงความเห็นได้ว่า
โครงการที่ก าหนดขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดีที่เหมาะสมและสามารถจะด าเนินงานต่อไปได้หรือไม่ 
              อย่างไรก็ดีการปฏิสัมพันธ์ของรายละเอียดโครงการซึ่งมีสองลักษณะ คือ   ลักษณะที่เป็นความ
คาดหวัง  หรือด้วยความจงใจเจตนา  (Intention) กับลักษณะที่เป็นความจริง  (Actuality หรือ  Observation)  
เป็นความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นการสอดคล้องกัน (Congruence)  ซึ่งกันและกันว่าถ้าความคาดหวัง
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เป็นเช่นนี้แล้วความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หรือเท่าใด โดยไม่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่น (reliable) หรือ
ความเที่ยงตรง (valid)  ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหล่านั้น 
              ส่วนการปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ภายในระหว่างข้อมูลน าเข้า (Inputs) กระบวนการ  
(Transactions) และผลงาน (Outcomes)  ของรายละเอียดโครงการทั้งสองลักษณะจะเป็นการปฏิสัมพันธ์เฉพาะ
ลักษณะกล่าวคือรายละเอียดโครงการที่เป็นความคาดหวังจะมีความสัมพันธ์กันแบบการปฏิสัมพันธ์   โดยเหตุผล
เชิงตรรกวิทยา (Empirical contingency) ส่วนรายละเอียดโครงการที่เป็นความเป็นจริง จะมีความสัมพันธ์กัน
แบบการปฏิสัมพันธ์โดยการพิสูจน์  (Empirical contingency)  ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
  ๑. การปฏิสัมพันธ์โดยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดโครงการ
ที่เป็นความคาดหวัง ทั้งที่เป็นข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และผลงาน จะมีความสัมพันธ์กันตามหลักการ ทฤษฎี  
และประสบการณ์ที่สมเหตุสมผลแก่กันและกัน หรือเป็นไปตามหลักเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ (Logical  
contingency) 
  ๒. การปฏิสัมพันธ์โดยการพิสูจน์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดโครงการที่เป็นความ
จริงทั้งที่เป็นข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และผลงาน จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามหลักการที่เกิดจากการ
พิสูจน์ การทดลองเพ่ือให้เห็นและทราบโดยชัดเจนว่า มีความเป็นเช่นนั้นจริง หรือมีความเป็นจริง (Reality) ตาม
หลักของเหตุผลโดยการพิสูจน์  (Empirical  contingency) 
              อย่างไรก็ดีด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  สตัฟเฟิลบีม  จึงได้น าไปก าหนดรูปแบบการประเมินโครงการ
ที่เรียกว่า “CIPP Model” ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง สภาวะแวดล้อม (Content) ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการ  
(Process) และผลงาน (Product) ของโครงการ และเป็นรูปแบบการประเมินโครงการที่คณะกรรมการสมาคม
เกียรตินิยมทางการศึกษา ให้การยอมรับเพ่ือใช้ประเมินผลโครงการทางการศึกษาในสหรัฐอเมริกา  การประเมินผล
โครงการแบบ CIPP ให้ภาพที่ง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้ของผู้ประเมินโครงการ  ลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียด
และข้ันตอนการประเมินผลโครงการแบบ  CIPP อาจสรุปได้ดังภาพประกอบ ๒ 
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ภำพประกอบ  ๒ แผนภูมิกระบวนกำรบริหำรแบบ CIPP  Model 

 

              จากแผนภูมิในภาพประกอบ ๒ โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของแผนภูมิแสดงให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานโครงการใด ๆ ขององค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ  (Context  evaluation)  
โดยจะต้องมีการประเมินทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายในโครงการ  ผลจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมโครงการจะท าให้มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลง
โครงการ  โครงการนั้นก็จะด าเนินงานต่อไปเป็นปกติ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการผู้ด าเนินโครงการ         
จะต้องชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของโครงการ  ถ้าไม่สามารถหาแนวทางที่พอใจในการ
แก้ปัญหาได้ การประเมินข้อมูลน าเข้า (Input  evaluation) ก็จะได้รับการตัดสินใจด าเนินการ การประเมินข้อมูล
น าเข้าจะต้องมียุทธศาสตร์หรือวิธีการประเมินที่เหมาะสม การทดสอบด้วยวิธีการต่าง  ๆ จะต้องได้รับการ
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พัฒนาขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้โครงการที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลน าเข้านี้เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้  หลังจาก
นั้นก็จะต้องมีการประเมินกระบวนการและผลผลิตหรือผลงาน ว่ากระบวนการทั้งสองชนิดนี้มีคุณค่าหรือไม่และ
มากน้อยเพียงใด  ถ้ากระบวนการและผลผลิตได้รับการพิจารณาตัดสินว่าด้อยคุณค่าไม่คุ้มกับทุน   และแรงงาน       
ที่ลงไปโครงการนั้นอาจได้รับการตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรืออาจเลิกล้มไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ดีถ้าโครงการนั้น         
มีกระบวนการและผลผลิตที่มีคุณค่าควรแก่การพึงพอใจโครงการนั้นจะได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถสนับสนุน
ให้ด าเนินกิจการต่อไปได ้
 อนึ่ง การประเมินโครงการตามกระบวนการของสตัฟเฟิลบีมหรือที่เรียกว่า CIPP Model ดังกล่าว
แล้ว เป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ระบบ (System analysis) อย่างหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นจะเป็นโครงการที่สามา รถให้
การบริการต่อองค์การหรือต่อสังคมต่อไปได้อีกหรือไม่  จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมหรือเกิดคุณภาพใน
การด าเนินงานและการให้การบริการในลักษณะเช่นใด การประเมินโครงการโดย CIPP Model เป็นวิธีการที่ได้รับ
การยอมรับและนิยมมากวิธีการหนึ่งในปัจจุบัน 

 ๒.๕.๔ กำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรประเมินโครงกำร 
  เมื่อคณะกรรมการประเมินโครงการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียว หรือจ าแนกเป็น
อนุกรรมการย่อยหลายคณะ  หรือเป็นคณะกรรมการถาวร  หรือคณะกรรมการชั่วคราว  ได้รับการแต่งตั้งแล้ว      
การวางแผนเพ่ือการด าเนินงานเป็นหน้าที่และภารกิจที่คณะกรรมการจะต้องจัดท า  การวางแผนเพ่ือการประเมิน
โครงการสามารถกระท าได้ด้วยหลายวิธีการ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่นนี้อยู่กับความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ  ลักษณะของโครงการ  และองค์ประกอบอ่ืน  ๆ อย่างไรก็ตามการประเมิน
โครงการมีขั้นตอนและแผนงานที่คณะกรรมการจะต้องจัดท าดังต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ ๑ :  ก ำหนดควำมมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
  คณะกรรมการประเมินโครงการจะต้องก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์การประเมิน    
เป็นล าดับแรก  เพราะวัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการด าเนินงาน วัตถุประสงค์จะต้องเขียนอย่างชัดเจนและมีความ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด  โดยจะต้องมีทั้งวัตถุประสงค์ระยะสั้น  และวัตถุประสงค์ระยะยาวในการด าเนินงาน      
การด าเนินงานขั้นตอนแรกนี้คณะกรรมการจะต้องสามารถตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

- อะไร คือ ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการนี้ 
- วัตถุประสงค์ในการประเมินมีอะไรบ้าง 
- ท าไม จึงต้องประเมินโครงการนี้ 

 ขั้นที่ ๒  :  กำรหำควำมต้องกำรในกำรประเมิน 
  หลังจากตอบค าถามในขั้นตอนแรกแล้ว  คณะผู้ประเมินจะต้องท าความจ าเป็นในการประเมิน   
และสามารถล าดับความจ าเป็นก่อนหลังในการประเมิน อย่างไรก็ดีในการหาความจ าเป็นล าดับแรก  ๆ นั้น       
คณะผู้ประเมินไม่ควรพิจารณาเฉพาะล าดับแรก ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยทันที แต่ควรพิจารณาย้อนหลังไปบ้างว่า
ในระยะหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาว่ามีความจ าเป็นอ่ืนใดหรือไม่  ถ้ามีควรจะได้พิจารณาถึงความจ าเป็นเหล่านั้น
เสียก่อนอย่างละเอียดและรอบคอบ การหาความต้องการจ าเป็นในการประเมิน  และการจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังของสิ่งที่ต้องประเมินเป็นการประหยัดทั้งเวลา เงิน วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน 
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  ในขั้นตอนนี้  นอกจากคณะกรรมการต้องหาความจ าเป็นในการประเมินผลโครงการแล้ว       
โดยส่วนตัวของคณะกรรมการทุกคนจะต้องเตรียมตนให้พร้อม  กล่าวคือ  มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างแจ่มชัดและที่ส าคัญ  คือ จะต้องมีทัศนคติหรือเจตนคติที่ดีต่อสิ่งที่ต้องประเมิน  
จึงจะสามารถท าให้การประเมินและผลของการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ขั้นที่  ๓ :  กำรหำเครื่องมือและกำรรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือ  (Instruments)  เป็นสิ่งที่ส าคัญในการประเมินโครงการ เมื่อคณะกรรมการทราบ
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้ว คณะกรรมการจะต้องสร้างหรือเลือกหาเครื่องมือที่สอดคล้อง
มากที่สุดกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน ในการสร้างหรือเลือกเครื่องมือนั้นคณะกรรมการควรให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และถ้าเป็นไปได้จะต้องยอมรับเครื่องมือที่จะน าไปใช้นั้น  หรือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย      
ได้แสดงความคิดเห็นและสร้างเครื่องมือร่วมกันเมื่อได้เครื่องมือที่ต้องการแล้ว คณะผู้ประเมินจะต้องก าหนดเวลา 
(schedule) ในการน าเครื่องมือไปรวบรวมข้อมูลก าหนดเวลาควรต้องประกอบด้วยเวลา  การปฐมนิเทศชี้แจง      
ผู้เก็บข้อมูล  การจัดเตรียมข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งเพราะ
หากรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้วย่อมมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อผลการประเมิน  ฉะนั้น      
ในการวางแผนเพื่อการรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินควร 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
- ข้อมูลใดที่ต้องการเก็บรวบรวม 
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร 
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเมื่อใด 
- ใครจะเป็นผู้เก็บข้อมูลเหล่านั้น 

   ขั้นที่ ๔ :   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เมื่อข้อมูลได้รับการรวบรวมเป็นไปตามวิธีการและได้จ านวนที่ต้องการแล้ว คณะกรรมการ

ประเมินโครงการจะต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ ข้อมูลที่ได้รับ
อาจประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภทรวมถึงความสมบูรณ์ ของข้อมูลที่ ได้  หากการวิ เคราะห์ เป็นไป                  
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดหลักการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการวิเคราะห์
ข้อมูลคณะผู้ประเมินจะต้องค านึงถึง 

- ประเภทและชนิดของข้อมูลที่จะรวบรวมต้องเป็นที่ตกลงและเห็นพ้องต้องกัน 
- เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและ

รอบคอบ 
- ข้อมูลที่ได้รับจะต้องจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และระบุได้ว่าเป็นข้อมูลที่เสริม หรือเป็นข้อมูลที่

เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
- วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถูกก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

 
 
 



๓๐ 
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 ขั้นที่  ๕ : กำรรำยงำนข้อมูลและกำรรำยงำนผล 
   เมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว คณะกรรมการจะน าเสนอข้อมูลนั้นซึ่งถือว่าเป็นการประเมิน
โครงการนั่นเอง  การกระท าเช่นนี้คณะผู้ประเมินจะต้องจะต้องวางแผนในการน าเสนอข้อมูล  ซึ่งมีเนื้อหาที่ส าคัญ
จะต้องรายงาน คือ วัตถุประสงค์ (objectives)  ในการประเมินวิธีการ (Procedures)  ในการประเมินผล  
(Results)  ผลของการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้  (Implications)  ให้เกิดประโยชน์ การน าผลการ
ประเมินไปใช้นั้นจะต้องชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น (Strength)  และจุดด้อย (Weakness) ของผลเหล่านั้นและจะต้อง
ชี้ให้เห็นด้วยว่าจะแก้ไขจุดด้อยได้อย่างไร และท าอย่างไรจึงจะท า ให้จุดเด่นนั้น  คงสภาพที่เป็นจุดเด่นอยู่เสมอ  
นอกจากนั้นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการควรต้องแสดงถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ  
บุคลากรและทรัพยากรที่ต้องใช้  ตลอดจนข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการรวบรวมทั้งความผูกพันด้านการงบประมาณ
และการเงินการรายงานผลการประเมินโครงการมีเป้าหมายที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือจะต้องให้ผู้ประเมินระดับสูงของ
หน่วยงานมีความเข้าใจและทราบโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงที การรายงานผล    
ต่อผู้บริหารควรเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกระทัดรัด  ควรหลีกเลี่ยงภาษาสถิติหรือภาษาทางวิชาการท่ีไม่จ าเป็น 

  ขั้นที่ ๖  :  กำรติดตำมผล 
  เมื่อผลการประเมินได้น าไปใช้  จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานได้รับการส่งเสริมและปรับปรุงเพ่ือ
การด าเนินงานโครงการแล้ว  โครงการอาจะได้รับการพิจารณาให้ด าเนินงานต่อไป  และการด าเนินงานควรปฏิบัติ
ในรูปแบบเดิมโดยการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นอยู่และเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็นแล้วท าการประเมิน     
ซ้ าอีกครั้งหนึ่งหากผลการประเมินเป็นที่พอใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว โครงการนั้น  ย่อมถือได้ว่า         
เป็นโครงการที่ประสบกับความส าเร็จ 
  จากขั้นตอนที่ ๖ ในการประเมินโครงการของคณะกรรมการประเมินโครงการดังที่กล่าวแล้ว   
อาจสรุปได้ว่าเป็นแผนการประเมินที่ผู้ประเมินใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงาน  โดยจะต้องตอบค าถามเป็นล าดับ
ขั้นดังต่อไปนี้ 

- ประเมินอะไร 
- ประเมินไปท าไม 
- ประเมินอย่างไร 
- ประเมินเมื่อใด 
- ประเมินโดยใคร 
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
- วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร 
- น าเสนอข้อมูลอย่างไร 
- รายงานผลการประเมินโดยใคร 
- ผลการประเมินจะใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อะไร 

               การประเมินโครงการ  มีความส าคัญต่อการก าหนดแผนงานหรือโครงการต่อเนื่องของหน่วยงาน   
ถ้าโครงการได้รับการประเมินผลอย่างมีระบบและเป็นไปตามขั้นตอนย่อมมีส่วนอันส าคัญต่อความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงของผลการด าเนินงานโครงการ  ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานว่าภารกิจหรือการ
ด าเนินงานของหน่วยงานควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปในทิศทางใด  อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์การคือการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบและผลของการประเมินโครงการ
มีความถูกต้อง 
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 ๒.๕.๕ สิ่งส ำคัญท่ีต้องค ำนึงถึงในกำรประเมินโครงกำร 
               การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่วนส าคัญของโครงการซึ่ง
ได้แก่  ข้อมูลน าเข้ า (Inputs) กระบวนการ (Process หรือ Transactions)  และผลงาน (Outputs หรือ 
Outcomes)  ดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว  ทั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมให้
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่อาจมีความสลับซับซ้อน
แล้วแต่ลักษณะของโครงการที่ต้องประเมิน และมีความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้การพินิจพิจารณา และความละเอียด
รอบคอบในการด าเนินการ และการตัดสินใจ  ฉะนั้นจึงมีสิ่งส าคัญหรือแนวคิดที่ส าคัญซึ่งผู้ประเมินโครงการจะต้อง
ค านึงถึง จึงจะท าให้การประเมินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง  สิ่งส าคัญดังกล่าว ได้แก่ 
ข้อเท็จจริง คุณประโยชน์ ความถี่ ข้อมูลย้อนกลับ ความผูกพัน ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ มาตรฐาน ความ
จ าเป็น และคุณค่า ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
  ข้อเท็จจริง (Evidence) หมายความว่ารายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้จากการประเมิน
โครงการทุกชนิดต้องใช้เวลา แรงงาน และทุนทรัพย์เป็นจ านวนมากในการจัดตั้งและด าเนินงาน ความผิดพลาดใน
การวิเคราะห์รายละเอียดและข้อเท็จจริงที่จ าเป็น อาจน าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ และ
ท าให้โครงการที่ก าหนดขึ้นหรือก าลังด าเนินงานอยู่นั้นขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรืออาจล้มเหลวโดย
สิ้นเชิง  ฉะนั้นการประเมินโครงการจะต้องได้รายละเอียดที่เป็นจริง และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ 
  คุณประโยชน์  (Benefit)  หมายความว่า ในการประเมินโครงการนั้นจะต้องค านึงด้วยว่า การ
ลงทุนกับผลประโยชน์ที่จะได้รับคุ้มกันหรือไม่  ถ้าเป็นการประเมินโครงการที่ไม่ให้ประโยชน์กับสังคมโดยส่วนรวม
ก็ไม่ควรจะลงทุน  เพราะการประเมินผลโครงการนั้นมักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  ถ้าประเมินแล้วผลที่ได้  
ไม่เกิดประโยชน์  หรือเป็นผลที่ไม่อาจเชื่อถือได้การประเมินโครงการนั้นจะเป็นการสูญเปล่า  ฉะนั้นการประเมิน
โครงการทุกโครงการและทุกครั้งที่จะต้องประเมิน  ผู้ประเมินจะต้องค านึงถึงความคุ้มทุน หรือผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับเป็นส าคัญ จึงจะท าให้คุณภาพของการประเมินเป็นไปตามความมุ่งหวังที่ต้องการ และเป็นวิธีการประเมิน
โครงการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  ความถี่ (Frequency)  ความหมายว่า  ในการประเมินโครงการควรจะมีความถี่ในการรวบรวม
ข้อมูลบ่อยครั้งเพียงใด  ย่อมต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการเป็นส าคัญ  หากเป็นโครงการระยะยาว การเก็บ
ข้อมูลจะต้องได้รับการก าหนดไว้เป็นระยะอาจเป็นทุก ๖ เดือน ทุกรอบปี  หรือแล้วแต่ความเหมาะสม  แต่จะต้อง
มีการเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้อมูลมีความเป็นจริงทันสมัย  จึงจะท าให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง  ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการประเมินโครงการจะต้องค านึงถึง 
  ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  หมายความว่าในการประเมินโครงการนั้น  ผู้ประเมินจะต้อง
พิจารณาข้อมูลย้อนกลับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือจะได้ปรับปรุงโครงการได้ทันท่วงที  ข้อมูลย้อนกลับอาจ
เป็นอุปสรรค ปัญหา ผลดี หรือผลเสียต่าง ๆ อันเกิดจากการด าเนินงานโครงการ  ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ไม่ดี      
ผู้ประเมินโครงการก็จะวิเคราะห์และน าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขหรืออาจตัดสินใจเลิกล้ม
โครงการนั้น  ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ดีผู้ประเมินโครงการก็จะวิเคราะห์ข้อมูล  แล้วน าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ
เพ่ือการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น  ฉะนั้น ข้อมูลย้อนกลับจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประเมินโครงการ และผู้บริหาร
โครงการจะต้องค านึงถึงอย่างมากอย่างหนึ่ง 
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  ข้อผูกมัด (Commitment)  หมายความว่า  การประเมินผลโครงการจะต้องมีบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบและบุคคลที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงาน  รวมทั้งบุคคลที่จะต้องน าผลการประเมินโครงการไปใช้  
จะต้องเป็นผู้ที่มีพันธะหรือผูกพันกับการประเมินโครงการโดยตลอด  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลของการประเมินโครงการ     
มีความเชื่อมั่นหรือไม่ล าเอียง  และผลของการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพ  
เพราะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและยอมรับร่วมกัน  ดังนั้น การผูกมัดบุคคลหลายฝ่ายให้มีส่วนร่วม  ย่อมเป็นสิ่ง
ส าคัญของกระบวนการประเมินผลโครงการ 
  ความเป็นปรนัย (Objectivity)  หมายความว่า  การประเมินผลโครงการที่ดีนั้นจะต้องมีความ
เป็นปรนัยหรือความตรงไปตรงมาสูง  และความเป็นปรนัยจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยบุคคลภายนอก หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเป็นผู้เข้ามีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการประเมิน   ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันที่มีความช านาญด้านการประเมินโครงการโดยเฉพาะ  ผู้ เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกองค์การ  นอกจากจะช่วยขจัดการประเมินด้วยการคิดและนึกฝันเอาเอง  หรือความล าเอียงของ    
ผู้ประเมินภายในองค์การแล้ว  ยังจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ฉะนั้น  ผู้ประเมินโครงการพึงระลึกเสมอว่าความเป็นปรนัยหรือความตรงไปตรงมาของการประเมินโครงการนั้น  
เกิดจากการประเมินของผู้รู้  หรือผู้เชี่ยวชาญอีกประการหนึ่ง 
  วัตถุประสงค์ (Objective)  หมายความว่า การประเมินโครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดในการด าเนินงานอย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้การพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการผิดพลาด ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่
จะช่วยให้การประเมินโครงการเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพเท านั้น ยังจะช่วยการด าเนินงานโครงการหรือการ
พัฒนาโครงการในลักษณะต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี  พึงระลึกเสมอว่า โครงการเป็นจ านวนมากเมื่อด าเนินการแล้ว
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมาก  เพราะความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของโครงการเหล่านั้น 
  มาตรฐาน (Standards)  หมายความว่า  ในการประเมินโครงการจะต้องมีมาตรฐานที่สามารถ
น าเอาผลงานที่เกิดขึ้นไปเปรียบเทียบได้  มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบมี ๒ ลักษณะ  คือมาตรฐานที่เป็นเกณฑ์
แน่นอนหรือเป็นเกณฑ์ตายตัว (Absolute standard)  ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงยาก  
บางทีเรียกมาตรฐานชนิดนี้ว่า  มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (Standard of Excellence)   มาตรฐานลักษณะนี้
จะต้องก าหนดโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลโครงการ  บุคคลทั่วไปไม่สามารถก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานได้ 
  ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance)  หมายความว่า  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและได้รับการ
คัดเลือกจะต้องสอดคล้องหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  และจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการ
ที่ต้องการประเมินด้วย  นั้นคือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของ
ข้อมูลน าเข้า (Inputs) ที่จะต้องใช้  จะต้องเหมาะสมกับกระบวนการ (Transactions) ในการด าเนินงาน  และ
เกิดผลงาน (outcomes)  ตามที่ได้คาดหวังไว้ของโครงการ  ฉะนั้นข้อมูลที่จ าเป็นและสอดคล้องกับโครงการจึง
เป็นปัจจัยที่ผู้ประเมินโครงการจะต้องค านึงถึงในการประเมินโครงการ 
  ค่านิยม (Values)  หมายความว่า  ในการพิจารณาตัดสินโครงการนั้นควรจะต้องเป็นไปตาม
คุณค่าอันเหมาะสมของข้อมูลข้อตกลง และข้อผูกมัดที่ต่อเนื่องกัน การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
องค์ประกอบอันส าคัญของกระบวนการประเมินโครงการ และส่วนประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของกระบวนการ
ประเมินผลโครงการคือ “ค่านิยม” ของผู้ประเมินโครงการ ผู้ประเมินโครงการบางคนเน้นการวิพากษ์วิจารณ์
โครงการเป็นหลัก แต่ผู้ประเมินบางคนเน้นทักษะในการกระท าเป็นหลัก การเน้นการกระท าเป็นหลักเป็นการ
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พิจารณาถึงคุณค่าและความเหมาะสมของข้อมูล พิจารณาถึงข้อตกลงและข้อผูกมัดในการกระท าที่ยอมรับร่วมกัน  
การพิจารณาตัดสินโครงการด้วยวิธีนี้  ย่อมจะเป็นวิธีที่สามารถปรับปรุงแก้ไขโครงการได้ดีกว่าการพิจารณาจาก
การวิจารณ์โครงการแต่เพียงอย่างเดียว  ซึ่งจะไม่ให้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโครงการที่แน่นอนและชัดเจน 
 สิ่งส าคัญดังที่กล่าวแล้ว  ล้วนเป็นปัจจัยที่จ าเป็นอันมีผลต่อคุณภาพของการประเมินโครงการ และ   
มีผลต่อคุณภาพในการตัดสินใจการด าเนินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของคนในหลายรูปแบบและหลายลักษณะ  ซึ่งอาจเป็นทั้งความเชื่อ  
ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้น  ฉะนั้นผู้ประเมินโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องค านึงถึง  และวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างพินิจพิจารณาเป็นที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินโครงการ และการ
ประเมินผลโครงการมีความเป็นไปได้ และผลงานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ สมดังความต้องการ  และ
เจตนารมย์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เห็นว่า  การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ เพ่ือ
การบริหารและการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพขึ้น เพ่ือการวางแผนและการก าหนดนโยบายที่ถูกต้อง และ
วัตถุประสงค์สุดท้ายคือ เพ่ือการทดสอบสมมติฐานทางสังคมศาสตร์ อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาเฉพาะอย่างหรือ
บางอย่างได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้งสามจะบรรลุได้ย่อมต้องใช้ปัจจัย ที่ส าคัญดังที่กล่าวแล้ว และจะต้องใช้ปัจจัย
เหล่านั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ โดยเลือกใช้ตามความจ าเป็น และเท่าที่สามารถจะใช้ได้เท่านั้น  จึงจะท าให้ผลของ
การประเมินโครงการมีคุณประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างแท้จริง 

 ๒.๕.๖ ปัญหำของกำรประเมินโครงกำร 
  การประเมินโครงการมีลักษณะคล้ายกับการท าการวิจัย  กล่าวคือ ประกอบด้วยกระบวนการ     
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ  ดังนั้นปัญหา
ของการประเมินโครงการกับปัญหาการวิจัยจึงอาจมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้าง  อย่างไรก็ดีหากจะพิจารณาใน
ส่วนประกอบของการประเมินโครงการว่าจะประกอบไปด้วยข้อมูลน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process)  และ
ผลงาน (Outputs) แล้ว  อาจกล่าวได้ว่า  แต่ละส่วนประกอบมีส่วนที่ท าให้เกิดปัญหาได้  และปัญหาที่เกิดขึ้นอาจ
มีผลท าให้โครงการที่ด าเนินอยู่หยุดชะงัก ล้มเหลว หรือมีผลท าให้โครงการที่ส าเร็จแล้วนั้นได้ผลโดยไม่เป็นที่
ยอมรับได ้

   ปัญหาอันเกิดจากข้อมูลน าเข้า  ข้อมูลน าเข้าในการประเมินโครงการมีมากมาย ทั้งนี้แล้วแต่
ลักษณะของโครงการ  และลักษณะหรือความซับซ้อนของการประเมิน  ข้อมูลน าเข้าที่มีส่วนท าให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการประเมินอาจแจกแจงได้ดังนี้ 
    ๑. การขาดแคลนงบประมาณที่จะต้องใช้เพื่อการประเมินโครงการ 
   ๒. ความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของผู้ที่จะท าหน้าที่ในการประเมินโครงการ 
   ๓. การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินโครงการ 
   ๔. การขาดหลักการในการบริหารและการประเมินโครงการ 
   ปัญหาอันเกิดจากกระบวนการ  กระบวนการประเมินโครงการเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง   
เพราะเปรียบเสมือนกับเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่จะต้องท าหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลน าเข้า   ซึ่งเป็นวัตถุดิบให้เป็น
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลทั่วไป  กระบวนการมีส่วนท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการประเมินโครงการได้หลายลักษณะดังเช่น 
   ๑. ความไม่ชัดเจนและเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
   ๒. การใช้รูปแบบการประเมินที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ 
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     ๓. ประเมินเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของโครงการเท่านั้น หรือประเมินผลสุดท้าย หรือผลส าเร็จ
ของโครงการเพียงอย่างเดียว จึงท าให้การสรุปผลการปะเมินขาดความชัดเจน หรือขาดความถูกต้องเท่าที่ควร     
จะเป็น 
     ๔. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และการประเมิน
โครงการหรือระหว่างผู้ประเมินกับผู้ด าเนินงานโครงการ 
  ปัญหาอันเกิดจากผลงาน   การกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด หากได้รับการด าเนินงานจนบรรลุถึง
ความส าเร็จแล้วแต่ผลของการกระท านั้นมิได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า  
หรือเป็นการกระท าที่เกิดการสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง  ผลของการประเมินโครงการมีลักษณะเช่นเดียวกันหากไม่ได้รับ
การน าไปใช้ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดท่ีจะต้องมีการประเมินโครงการ ปัญหาอันเกิดจากผลงานอาจจ าแนกได้ดังนี้ 
    ๑. ผลงานการประเมินโครงการขาดความน่าเชื่อถือต่อการที่จะต้องน าไปใช้   หรือเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
      ๒. ผลการประเมินได้รับการบิดเบือนจากความเป็นจริง  ครั้นน าไปใช้จึงไม่เกิดผลดีต่อการ
บริหารโครงการและก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์การโดยส่วนรวม 
      ๓. ผลของการประเมินมักถูกละเลยจากผู้บริหารที่จะต้องน าไปใช้เพ่ือการปรับปรุงงานของตน
ให้ดีขึ้น  คิดเพียงว่าการประเมินเป็นผลงานอย่างหนึ่งที่หน่วยงานของตนน่าจะท าไว้เพ่ือเป็นผลงานของหน่วยงาน   
มากกว่าจะคิดว่าการประเมินเป็นการกระท าเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานโดยส่วนรวมให้ดีข้ึน 
      ๔. ผลของการประเมินไม่สอดคล้อง  หรือเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่
ก าหนดไว้มากเกินไป ท าให้การประเมินนั้นสูญเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก และการที่จะปรับผล
การประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในภายหลังเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ปัญหาและอุปสรรคในการประเมิน
โครงการดังที่กล่าวแล้ว เป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้ประเมินโครงการจะต้องคาดการณ์พิจารณาอย่างรอบคอบ  และ
จะต้องค านึงถึงทุกครั้งในการวางแผนประเมินโครงการ การที่ผู้ประเมินโครงการสามารถทราบและแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นเสียก่อนเป็นการล่วงหน้า ย่อมท าให้ผลของการประเมินโครงการมีความน่าเชื่อถือและน าไปสู่การ
ตัดสินใจที่ถูกต้องในที่สุด   

๒.๖ วงจรคุณภำพ  P-D-C-A  (plan-Do-Check-Act)  
 วงจร P-D-C-A นี้ได้พัฒนาขึ้นโดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมม่ิง ได้น ามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย 
  P-D-C-A (plan-Do-Check-Act) หมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพ เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน ๔ ขั้นตอนคือ 
  ๑. P=Plan  คือการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น 
 ๒. D=Do  คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
C=Check  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแผนงานว่ามี 
 ๓. ปัญหาอะไรเกิดข้ึน  จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
 ๔. A=Action  คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป    
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 ประโยชน์ของ  P-D-C-A 
 ๑.  การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงานจะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริงการวางแผน

งานควรวางไว้ให้ครบ  ๔  ขั้นดังนี้ 
  (๑) ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการความต้องการของตลาด ข้อมูลด้านวัตถุดิบ  

ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือทุน 
  (๒) ขั้นเตรียมงาน คือ การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์                   

ความพร้อมของพนักงาน  อุปกรณ์เครื่องจักร  วัตถุดิบ 
  (๓) ขั้นด าเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิต  

ฝ่ายขาย   
  (๔) ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนและเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ 
 ๒. การปฏิบัติงานตามแผนงาน  ท าให้ทราบขั้นตอนวิธีการและสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือทราบ

อุปสรรคล่วงหน้าด้วย  ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่นและเรียบร้อยน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๓. การตรวจสอบให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้  ประกอบด้วย 
  ๓.๑. ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓.๒. มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
  ๓.๓. มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
  ๓.๔. มีก าหนดเวลาการตรวจสอบที่แน่นอน 
  ๓.๕. บุคลากรการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เมื่อการ
ตรวจสอบได้รับการยอมรับการปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินการต่อไปได้ 

 ๔. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพก็จะเกิดขึ้น  ดังนั้นวงจร P-D-C-A  จึงเรียกว่า วงจรบริหารคุณภาพการบริหารงานในระดับต่าง  ๆ        
ทุกระดับ ตั้งแต่เล็กสุด คือ การปฏิบัติงานประจ าวันของบุคคลคนหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญ่ที่ต้องใช้
ก าลังคนและเงินงบประมาณจ านวนมาก  ย่อมมีกิจกรรม  PDCA  เกิดขึ้นเสมอ  โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่     
ครบวงจรบ้าง  ไม่ครบวงจรบ้าง  แตกต่างกันตามลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ในแต่ละองค์กรจะ
มีวงจร  P-D-C-A   อยู่หลายๆ วง  วงใหญ่สุดคือ  วงที่มีวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผน (P) 
แผนงานวงใหญ่สุดนี้  อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปีจึงจะบรรลุผล  การจะผลักดันให้วิสัยทัศน์และ
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้จะต้องปฏิบัติ (P)  โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะก่อให้เกิดวงจร P-D-C-A  ของ
หน่วยงานขึ้นใหม่  หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่  มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  ก็จะต้องแบ่งกระจายความ
รับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ท าให้เกิดวงจร P-D-C-A เพ่ิมขึ้นอีกหลาย ๆ วง  โดยมีความเชื่อมโยงและ     
ซ้อนกันอยู่  การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหมดจะรวมกันเป็น (D) ขององค์กรนั้น  ซึ่งองค์กรจะต้องท าการ
ตรวจสอบ (C)  และแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ในแต่ละปี (A) เพ่ือให้วิสัยทัศน์และ
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฏเป็นจริง  และท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์รวมของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
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๒.๗ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การด าเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลแนวคิดและข้อค้นพบจากการวิจัย และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ชาญนิตย์ ชุ่มชื่น (๒๕๕๐, บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า แผนพัฒนา   
๓ ปี  ของเทศบาลต าบลคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีของเทศบาลต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า แผนพัฒนา ๓ ปี ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
สถานภาพในชุมชน การเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มทางสังคม ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี  ตลอดจนเพ่ือทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี  
ของเทศบาลต าบลคอหงส์  จากตัวอย่างจ านวน ๓๗๙ คน  ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลต าบลคอหงส์  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีเพศต่างกัน    
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  โดยเพศหญิงมีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีสูงกว่าเพศชาย ประชาชนที่มีอายุ อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษา สถานภาพในชุมชน การเป็น
สมาชิกชมรมหรือกลุ่มทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนา ๓ ปีต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .๐๕ 

 สมศักดิ์ น้อยนคร (๒๕๕๑, บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ต่ ากว่าสองปี จ านวน ๓๘๐ คน   
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ     
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที (t-test)  และการหาค่าความแปรปรวนทางเดียว
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน  คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา และการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบว่ามีการน าแผนพัฒนา ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบการมี    
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธัญญา จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธัญญา ที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  เมื่อจ าแนกตามเพศ  และ
ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ 

 ดรรชนี สระบัว (๒๕๕6, บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  เพ่ือเปรียบเทียบการมี    
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ และเพ่ือศึกษาเสนอแนะให้มี
การปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ   
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ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ ในการศึกษา จ านวน 299 คน  เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่าง          
มีนัยส าคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนามีระดับสูง  รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ การริเริ่มการพัฒนา ด้านการประเมินผลและด้านการด าเนินการ ตามล าดับ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพต่างกัน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในพัฒนาแผนชุมชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลชะแมบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลควรส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นให้ประชาชน ควรรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน
และควรให้ประชาชนมีโอกาสน าไปมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลของแผนชุมชน 

 วารี  กังใจ (๒๕62, บทคัดย่อ) วิจัยและพัฒนา เรื่องการพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาการพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ้ืนที่ในการวิจัยเป็นพื้นที่เขตชายฝั่ง
ทะเลต าบลแสนสุข และต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนชายทะเลต้นแบบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชายทะเล
ภาคตะวันออก 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลและแผนที่ภูมิศาสตร์สนเทศทางการใช้ยาเพ่ือดูแล
สุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนชายทะเล   2) รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ชายทะเล  3) รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของแรงงานสูงอายุนอกระบบ     
ในชุมชนชายทะเล  และ 4) เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุชายทะเล และควรมีการน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนพ้ืนที่ชายทะเลอื่น ๆ 

 จ าเริญ ถาตะนาน, วิจิตรา ศรีสอน และสัณฐาน ชยนนท์ (๒๕64, บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร  2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเล    
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใน
การศึกษา มาจากครัวเรือนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายทะเลเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครด้วยวิธีของ 
ทาโร่ ยามาเน่ ที่ค่าความเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 0.05 จ านวน 267 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งท าการพิสูจน์สมมติฐาน   
การวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ในพ้ืนที่
ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านอนามัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจตามล าดับ การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล “เพศ” “อายุ” “อาชีพ” “รายเฉลี่ยต่อเดือน” ที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ส่วน “ระดับการศึกษา” ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่



๓๘ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และ “สถานภาพสมรส” ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมี      
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมนั้น ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้กล่าวคือ ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ความต้องการของชุมชน เข้าร่วมตัดสินใจในการก าหนดเนวทางการพัฒนาชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นให้ดีขึ้นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร และชุมชนสามารถเข้าร่วมประชุม
เพ่ือก าหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนให้ดีมากขึ้น 

 นเรศ คนหลัก และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (๒๕6๕, บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  3) เพ่ือศึกษา
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ      
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 40๐ คน ที่ได้มาจากการ
แทนค่าในสูตรของยามาเน่ (Yamane)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่า  t-test  และ F-test ผลการวิจัย
พบว่า  1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
2) การเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน หมู่บ้านที่อาศัย ระยะเวลา
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และต าแหน่งทางสังคมในต าบล ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกันทุกด้าน  3) แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า (1) ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และจัดหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้  (2) ส ร้าง
ความตระหนักกับประชาชน  (3) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน และ (4) ท า MOU 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญผา และร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
 
 



๓๙ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำร 

 
 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA มาใช้ในการ
ด าเนินการ  ๔  ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ๒.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 
 ๓.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check ) 
 ๔.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 

๓.๑ ขั้นตอนกำรร่วมกันวำงแผน (Plan) 
      ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ๓.๑.๑ ประชุมปรึกษาร่วมกันในกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

 ๓.๑.๒ จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิผลและการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการท า  
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๓  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 ๓ .๑ .๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา คณะท างานและวิทยากร คณะท างานด้านการเงิน คณะท างาน
ฝ่ายเลขานุการและปฏิคมตามความเหมาะสม 

 ๓.๑.๔ สร้างความเข้าใจกับคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
 ๓.๑.๕ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทาง 
 ๓.๑.๖ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 

๓.๒  ขั้นตอนกำรร่วมกันปฏิบัติ (Do) 
     การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 ๓.๒.๑ บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัตดิ าเนินการ 
 ๓.๒.๒ ด าเนินการตามกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
        กิจกรรมที่ ๑  พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ วิเคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)                                     
    



๔๐ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  กิจกรรมที่ ๒  จัดเตรียมข้อมูลความรู้และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา 
  กิจกรรมที่ 3  จัดประชุมคณะท างาน วิทยากร เพ่ือระดมความคิดและเตรียมความพร้อม    
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือจัดท าร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2565  จ านวน 51 คน   ณ หอประชุม
ปราสาททอง เพ่ือจะน าเข้าที่ประชุมสัมมนาคณะใหญ่ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่าย
ในวันประชุมดังนี้ 
  ๑.๑ ค่าตอบแทน - 
  ๑.๒ ค่าใช้สอย  คณะท างาน วิทยากร จ านวน 5๑ คน 
           1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ ละ ๘๐ บาทต่อคน                     4,0๘๐.-บาท 
           2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 2๕ บาทต่อคน           2,5๕๐.-บาท 
  ๑.๓ ค่าวัสดุ - 
        รวมกิจกรรมที่ ๓             6,63๐.-บาท 

  กิจกรรมที่ 3  จัดประชุมคณะท างาน วิทยากร เพ่ือระดมความคิดและเตรียมความพร้อม    
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือจัดท าร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2565  จ านวน 51 คน   ณ หอประชุม
ปราสาททอง เพ่ือจะน าเข้าที่ประชุมสัมมนาคณะใหญ่ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่าย
ในวันประชุมดังนี้ 
  ๑.๑ ค่าตอบแทน - 
  ๑.๒ ค่าใช้สอย  คณะท างาน วิทยากร จ านวน 5๑ คน 
           1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ ละ ๘๐ บาทต่อคน                     4,0๘๐.-บาท 
           2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 2๕ บาทต่อคน           2,5๕๐.-บาท 
  ๑.๓ ค่าวัสดุ - 
        รวมกิจกรรมที่ ๓             6,63๐.-บาท 

  กิจกรรมที่ 4  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดและจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ณ ห้องประชุมบ้านไร่คุณนาย อ าเภอวังน้ าเขียว  
จงัหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖5  จ านวน  ๙1 คน รายการดังนี้ 
  ๑.๑ ค่าตอบแทน 
       เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  จ านวน 1 คน จ านวน 2 วัน                             ๔8๐.-บาท 
  ๑.๒ ค่าใช้สอย  คณะกรรมการ/คณะท างาน จ านวน 91 คน 
   1) ค่าอาหารเช้า วันเดินทาง จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาทต่อคน  7,280.-บาท 
           2) ค่าท่ีพักของคณะกรรมการ/คณะท างาน  จ านวน ๒ คืน                ๑05,6๐๐.-บาท 



๔๑ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

           3) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 3 มื้อๆ ละ 25๐ บาทต่อคน                  6๖,75๐.-บาท 
           4) ค่าอาหารเย็น จ านวน ๒ มื้อๆ ละ 30๐ บาทต่อคน                       ๕4,60๐.-บาท 
           ๗) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 5 มื้อๆ ละ ๕๐ บาทต่อคน         22,1๕๐.-บาท 
           8) ค่าพาหนะจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจ าทาง ๒ ชั้น ๒ คัน 
                    จ านวน ๓ วันๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท                                           ๗๒,๐๐๐.-บาท 
           9) ค่าชดเชยน้ ามันรถราชการ จ านวน 1 คัน             1,3๐๐.-บาท 
           10) ค่าสถานที่ประชุม                                                   3,00๐.-บาท 
   11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของที่ปรึกษาโครงการ           3,264.-บาท 
  ๑.๓ ค่าวัสดุ  เพ่ือใช้ตลอดการประชุม                                               11,68๐.-บาท 
       รวมกิจกรรมที่ ๓          272,8๗4.-บาท 
  กิจกรรมที่ 5  จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเพ่ือ
บรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 -2570) เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2565  
จ านวน 14 คน  ณ ห้องประชุมตาเมือนธม   ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายในวันประชุมดังนี้ 
  ๑.๑ ค่าตอบแทน - 
  ๑.๒ ค่าใช้สอย  คณะท างาน  จ านวน ๑4 คน 
           1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ ละ ๘๐ บาทต่อคน                     1,12๐.-บาท 
           2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 2๕ บาทต่อคน             70๐.-บาท 
  ๑.๓ ค่าวัสดุ - 
        รวมกิจกรรมที่ 5             1,82๐.-บาท 

๓.๓ ขั้นตอนกำรร่วมกันประเมิน (Check) 
 ๓.๓.๑ ด าเนินการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก่อนและหลังการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖-2๕70)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ของส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการประชุมสัมมนา online 
ผ่าน Google form โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ  ดังนี้ 

     ๑) ศึกษาความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน   
                ๒) สร้างแบบสอบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก่อนการประชุมสัมมนา และเสนอวิทยากรหลักตรวจสอบและกลั่นกรอง   

        แบบทดสอบเป็นปรนัย  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน  ดังนี้ 
        ส่วนที่  ๑  ด้านข้อมูลผู้ท าแบบประเมิน   

              ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  ครอบคลุม ชื่อ-สกุล และต าแหน่งหน้าที่
ของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 
 



๔๒ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

        ส่วนที่  ๒  ด้านความรู้ 
                           ลักษณะแบบเลือกตอบ   4 ข้อตอบ  ครอบคลุมแผน ๓ ระดับ  ได้แก่        

แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580)     
แผนการปฏิรูปประเทศ  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  แผนการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2560-2579  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ๓.๓.๒  น าแบบทดสอบที่ด าเนินการสร้างเรียบร้อยแล้วไปใช้ทดสอบคณะผู้เข้าประชุมสัมมนา          
เพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐานก่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
(พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  โดยเก็บผลการท าแบบทดสอบจากผู้ตอบแบบทดสอบ  ซึ่งประกอบด้วย           
ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต 3  นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าอ าเภอ  ประธาน
เครือข่ายการจัดการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  คณะท างาน  จ านวน  9๑ คน  

 ๓.๓.3 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  
โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม และการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามการประเมินกิจกรรม          
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ online ผ่าน Google form โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการสร้าง
แบบสอบถาม  ดังนี้ 

     ๑) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   
                ๒) สร้างแบบประเมินกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   

        แบบสอบถามมีลักษณะเป็นข้อค าถาม  แบ่งออกเป็น  5 ส่วน  ดังนี้ 
        ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน   
                           ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  ครอบคลุมเพศ  อายุ วุฒิการศึกษาและ

ต าแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบประเมิน    
        ส่วนที่  ๒  แบบประเมินด้านความรู้ความเข้าใจแผนทุกระดับ 
                           ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ๕ ระดับ  ประเมิน 

ก่อนและหลังการประชุมฯ   ประเด็นด้าน รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542/แผนการศึกษาแห่งชาติ  และนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                          ระดับความรู้ความเข้าใจ  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
      ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
               ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
               ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 



๔๓ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

               ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
               ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 

        ส่วนที่  3  ประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                           ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ๕ ระดับ  ประเด็น   

การได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุม  การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้  ระดับการให้
ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ การประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน  

      ระดับ  ความคิดเห็น  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
      ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
               ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
               ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
               ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
               ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 

        ส่วนที่  4  ประเมินด้านความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 
                           ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ๕ ระดับ  ประเด็น   

การประสานงานของเจ้าหน้าที่  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  
ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ  บรรยากาศในการประชุม  ระยะเวลาการจัดประชุม  เอกสารประกอบการ
ประชุม  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

      ระดับ  ความคิดเห็น  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
      ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
               ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
               ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
               ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
               ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 

        ส่วนที่  5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
                            ลักษณะแบบปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท า                            

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓.๓.4  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ย  

(�̅�)  และค่าร้อยละ ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๔.๕๑-๕.๐๐      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ๓.๕๑-๔.๕๐      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

๒.๕๑-๓.๕๐      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๑-๒.๕๐      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ๑.๐๐-๑.๕๐      หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



๔๔ 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 ๓.๓.5  ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง             
(Content  Analysis) 
 ๓.๓.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: (�̅�) 
๒.  ค่าร้อยละ 

 ๓.๓.7  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต ๓ 

๓.๔  ขั้นตอนกำรร่วมปรับปรุง (Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



๔๕ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

บทท่ี  ๔ 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 ผลการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   มีการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก่อนและหลังการประชุม  และประเมินกิจกรรมประชุมสัมมนา        
เชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566-2570) สามารถสรุปตามขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๑ ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
  ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันของ 
กลุ่มนโยบายและแผน  ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการเป็นอย่างดี  และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงาน แต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับ
นักเรียนเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม  ทั้งด้านสถานที่  พาหนะ
ในการเดินทาง  และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

๔.๒ ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
  การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร    
เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ  พบว่า ได้รับการอนุมัติและให้ด าเนินการ  และผลการด าเนินการตามกิจกรรมการ    
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   
ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖5  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการ และคณะท างาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 จ านวน ๙1 คน ซึ่งประกอบด้วย  ๑) ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ๒) คณะ
ที่ปรึกษา  3) ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  4) ผู้อ านวยการกลุ่ม/ 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  5) นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าอ าเภอ  
6) ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา  7) ผู้บริหารโรงเรียน 4 ช่วงชั้น  8) ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ/โรงเรียนกองทุนการศึกษา  9) ผู้บริหารโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง  10) ผู้บริหารโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  11) ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม  12) วิทยากรและคณะท างาน  พบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม และให้ความสนใจด้วยดีทุกกิจกรรม 
 
 
 
 



๔๖ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 4.2.๑ การประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการประชุมสัมมนา 

  4.2.1.1 ผู้ท าการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก่อนการประชุมสัมมนาฯ  มีดังนี้ 

ต าแหน่ง/บทบาท จ านวน 
ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต 3 2 
นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าอ าเภอ 3 
ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา 12 
ผู้บริหารโรงเรียน  4 ช่วงชั้น 3 
ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 4 
ผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 1 
ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3 
ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม 4 
วิทยากร/คณะท างาน 22 

รวม 54 
 
 

 

 
 
 
 

ก.ต.ป.น.
4%

นายกสมาคมฯ
5%

ประธานเครือข่าย
22%

ผบห. 4 ช่วงช้ัน
6%

ผบห.กองทุน/พระราชด าริ
7%

ผบห. ศก.พอเพียง
2%

ผบห. คุณภาพประจ าต าบล
6%

ผบห. รร.คุณธรรม
7%

คณะท างาน
41%

ผู้ท าการประเมินความรู้ก่อนการประชุม/ร้อยละ

ก.ต.ป.น.

นายกสมาคมฯ

ประธานเครือข่าย

ผบห. 4 ช่วงช้ัน

ผบห.กองทุน/พระราชด าริ

ผบห. ศก.พอเพียง

ผบห. คุณภาพประจ าต าบล

ผบห. รร.คุณธรรม

คณะท างาน



๔๗ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  4.2.1.2 ผลการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก่อนการประชุมสัมมนา 
 

คะแนน จ านวนคน ร้อยละ 
1 3 5.56 
2 6 11.11 
3 12 22.22 
4 16 29.63 
5 6 11.11 
6 8 14.81 
7 1 1.85 
8 1 1.85 
9 0 0.00 

10 1 1.85 
รวม 54 100.00 
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ผลการประเมินความรู้ฯ ก่อนการประชุมฯ



๔๘ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 4.2.2 การประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการประชุมสัมมนา 

  4.2.2.1 ผู้ท าการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลังการประชุมสัมมนาฯ  มีดังนี้ 

ต าแหน่ง/บทบาท จ านวน 
ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต 3 1 
ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา 6 
ผู้บริหารโรงเรียน  4 ช่วงชั้น 2 
ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 2 
ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 1 
ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม 2 
วิทยากร/คณะท างาน 12 

รวม 26 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ก.ต.ป.น.
4%

ประธานเครือข่าย
23%

ผบห. รร. 4 ช่วงช้ัน
7%

ผบห. รร.กองทุน/พระราชด าริ
8%

ผบห. รร.คุณภาพต าบล
4%

ผบห. รร.คุณธรรม
8%

คณะท างาน
46%

ผู้ท าการประเมินความรู้หลังการประชุมฯ/ร้อยละ

ก.ต.ป.น.

ประธานเครือข่าย

ผบห. รร. 4 ช่วงช้ัน

ผบห. รร.กองทุน/พระราชด าริ

ผบห. รร.คุณภาพต าบล

ผบห. รร.คุณธรรม

คณะท างาน



๔๙ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  4.2.2.2 ผลการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลังการประชุมสัมมนา 
 

คะแนน จ านวนคน ร้อยละ 
1 0 0.00 
2 0 0.00 
3 1 3.85 
4 1 3.85 
5 3 11.54 
6 2 7.69 
7 3 11.54 
8 5 19.23 
9 0 0.00 

10 11 42.31 
รวม 26 100.00 
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ผลการประเมินความรู้หลังการประชุมฯ



๕๐ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  4.2.3 ผลการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก่อนและหลังการประชุมสัมมนา 
 

คะแนน ก่อนฯ ร้อยละ หลังฯ ร้อยละ +/- 
1 5.56 0.00 -5.56 
2 11.11 0.00 -11.11 
3 22.22 3.85 -18.37 
4 29.63 3.85 -28.78 
5 11.11 11.54 +0.43 
6 14.81 7.69 -7.12 
7 1.85 11.54 +9.69 
8 1.85 19.23 +17.38 
9 0.00 0.00  

10 1.85 42.31 +40.46 
รวม 100.00 100.00 0.02 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ก่อนฯ 5.56 11.11 22.22 29.63 11.11 14.81 1.85 1.85 0 1.85

หลังฯ 0 0 3.85 3.85 11.54 7.69 11.54 19.23 0 42.31

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

ชื่อ
แก

น

เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงการประเมินความรู้
ก่อนและหลังการประชุมสัมมนา



๕๑ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

๔.๓ ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check) 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าร้อยละ จากแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน
โปรแกรม Google form  โดยแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
  ๔.๕๑ -  ๕.๐๐ หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   มากท่ีสุด 
  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   มาก 
  ๒.๕๑ -  ๓.๕๐    หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   ปานกลาง 
  ๑.๕๑ -  ๒.๕๐    หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   น้อย 
  ๑.๐๐ -  ๑.๕๐ หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   น้อยที่สุด 
  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน  

  1. เพศ  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นเพศชาย  17 คน คิดเป็น 40.48%   เพศหญิง  25 คน      
คิดเป็น 59.52% 

 
 

  2. อายุ  ผู้ตอบแบบประเมิน มีอายุ 31-40 ปี  3 คน คิดเป็น 7.14%  อายุ 41-50 ปี     
19 คน คิดเป็น 45.24%   อายุ 51 ปีขึ้นไป  20 คน คิดเป็น 47.62% 
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๕๒ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  3. วุฒิการศึกษา  ผู้ตอบแบบประเมิน มีวุฒิปริญญาเอก  3  คน  คิดเป็น 7 .14%                
วุฒิปริญญาโท  34  คน คิดเป็น 80.95%  วุฒิปริญญาตรี  5  คน  คิดเป็น 11.90% 

 
 
   4.  ต าแหน่ง/หน้าที่/บทบาท  การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ของผู้ตอบ
แบบประเมิน ตามหน้าที่/บทบาท เป็น ๑) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  1 คน คิดเป็น 2.38%                         
2) ก.ต.ป.น.สพป.สุรินทร์ เขต 3  4 คน คิดเป็น 9.52%   3) ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 2 คน คิดเป็น 4.76%  
๔) นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าอ าเภอ  1 คน คิดเป็น 2.38%  5) ประธาน
เครือข่ายการจัดการศึกษา 10 คน  คิดเป็น 23.80%  6) ผู้บริหารโรงเรียน 4 ช่วงชั้น 2 คน คิดเป็น 4.76%  
7) ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ/โรงเรียนกองทุนการศึกษา 2 คน คิดเป็น 4.76%   8) ผู้บริหาร
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 2 คน คิดเป็น 4.76%   9) ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 2 คน คิดเป็น 
4.76%  10) ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม 1 คน  คิดเป็น 2.38%  11) ศึกษานิเทศก์/บุคลากร/คณะท างาน 
15 คน คิดเป็น 35.71%    
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ผบห.รร. คุณภาพประจ าต าบล

ผบห.รร. คุณธรรม



๕๓ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 ส่วนที่ ๒ ระดับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมสัมมนา 
  1. ประเด็นรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ  
   ผลการประเมิน พบว่า 
 
 
 
 
 

   
         
 
 
 
 
 
   ๑.๑ ความรู้ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ   ก่อนเข้าประชุมสัมมนา                       
พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 18 คน คิดเป็น 42.86%  ระดับ มาก จ านวน  13  คน คิดเป็น 
30.95%  ระดับ มากที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็น 16.67%  และระดับ น้อย จ านวน 4 คน คิดเป็น 9.52%   
  ๑.2 ความรู้ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ  หลังเข้าประชุมสัมมนา พบว่า 
อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็น 42.86%  ระดับ มาก จ านวน  18  คน คิดเป็น 42.86%  
และระดับ ปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็น 14.29%   
 
  2. ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ผลการประเมิน พบว่า 
 

 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ก่อน 9 11 16 5 0

หลัง 14 23 5 0 0
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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๕๔ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  2.๑ ความรู้ความเข้าใจประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ก่อนเข้าประชุมสัมมนา                       
พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 16 คน คิดเป็น 38.10%  ระดับมาก จ านวน  11  คน คิดเป็น 
26.19%  ระดับ มากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็น 21.43%  และระดับ น้อย จ านวน 5 คน คิดเป็น 
14.29%   
  2.2 ความรู้ความเข้าใจประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  หลังเข้าประชุมสัมมนา     
พบว่า อยู่ในระดับ มาก จ านวน 23 คน คิดเป็น 54.76%  ระดับ มากที่สุด จ านวน  14  คน คิดเป็น 
33.33%  และระดับ ปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็น 11.90%   
 
 3. ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  ผลการประเมิน พบว่า 
 

 
 
  3.๑ ความรู้ความเข้าใจประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ  ก่อนเข้าประชุมสัมมนา  พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 17 คน คิดเป็น 40.48%  
ระดับ มาก จ านวน  11  คน คิดเป็น 26.19%  ระดับ มากที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็น 23.81%  และ
ระดับน้อย จ านวน 4 คน คิดเป็น 9.52%   
  3.2 ความรู้ความเข้าใจประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ  หลังเข้าประชุมสัมมนา พบว่า อยู่ในระดับ มาก จ านวน 20 คน คิดเป็น 47.62%  
ระดับ มากที่สุด จ านวน  16  คน คิดเป็น 38.10%  และระดับ ปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็น 14.29%   
 
 
 
 
 
 
 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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๕๕ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 4. ประเด็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
  ผลการประเมิน พบว่า 
 

 
 
  4.๑ ความรู้ความเข้าใจประเด็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13     
ก่อนเข้าประชุมสัมมนา  พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 18 คน คิดเป็น 42.86%  ระดับ มาก จ านวน  
11  คน คิดเป็น 26.19%  ระดับ มากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็น 21.43%  และระดับ น้อย จ านวน 4 คน 
คิดเป็น 9.52%   
  4.2 ความรู้ความเข้าใจประเด็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13      
หลังเข้าประชุมสัมมนา พบว่า อยู่ในระดับ มาก จ านวน 21 คน คิดเป็น 50.00%  ระดับ มากที่สุด จ านวน  
16  คน  คิดเป็น 38.10%  และระดับ ปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็น 11.90%   
 
 5. ประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542/แผนการศึกษาแห่งชาติ 
  ผลการประเมิน พบว่า 
 

 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ประเด็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542/แผนการศึกษาชาติ



๕๖ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  5.๑ ความรู้ความเข้าใจประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542/แผนการ
ศึกษาชาติ  ก่อนเข้าประชุมสัมมนา พบว่า อยู่ในระดับ มาก จ านวน 17 คน คิดเป็น 40.48%  ระดับ      
ปานกลาง จ านวน  15  คน คิดเป็น 35.71%  ระดับ มากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็น 21.43%  และระดับ
น้อย จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.38%   
  5.2 ความรู้ความเข้าใจประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542/แผนการ
ศึกษาชาติ  หลังเข้าประชุมสัมมนา พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็น 47.62%                    
ระดับ มาก จ านวน  18  คน  คิดเป็น 42.86%  และระดับ ปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็น 9.52%   
 
 6. ประเด็นนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ผลการประเมิน พบว่า 
 

 
 
  6.๑ ความรู้ความเข้าใจประเด็นนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ก่อนเข้าประชุมสัมมนา พบว่าอยู่ในระดับ มาก จ านวน 18 คน คิดเป็น 42.86%  
ระดับ ปานกลาง จ านวน  12  คน คิดเป็น 28.57%  ระดับ มากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็น 26.19%  
และระดับ น้อย จ านวน 1 คน คิดเป็น 2.38%   
  6.2 ความรู้ความเข้าใจประเด็นนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หลังเข้าประชุมสัมมนา พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 22 คน คิดเป็น 
52.38%  ระดับ มาก จ านวน  17  คน  คิดเป็น 40.48%  และระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็น 
7.14%   
 
 
 
 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ประเด็นนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.                    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



๕๗ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 ส่วนที่ 3 ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2566-2570) และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  1. ประเด็น ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการจาการเข้าร่วม
ประชุมฯ พบว่า  สูงสุด อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 22 คน คิดเป็น 52%  รองลงไปอยู่ในระดับ มาก 
จ านวน 17 คน คิดเป็น 41%  และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน  คิดเป็น 7%   แสดงแผนภูมดิังนี้ 
 

 
 

  2. ประเด็น สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการต่อความสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ พบว่า  สูงสุดอยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 22 คน คิดเป็น 52% รองลงไปอยู่ในระดับ มาก 
จ านวน 18 คน คิดเป็น 43%  และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 2 คน  คิดเป็น 5%  แสดงแผนภูมิดังนี้ 
 

 
 

มากที่สุด
52%

มาก
41%

ปานกลาง
7%

น้อย
0%

น้อยที่สุด
0%

ระดับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมฯ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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มาก 
43%

ปานกลาง
5%

น้อย
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น้อยที่สุด
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ระดับความสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด



๕๘ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  3. ประเด็น สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อความสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ พบว่า  สูงสุดอยู่ในระดับ มาก จ านวน 20 คน คิดเป็น 48%  รองลงไปอยู่ในระดับ 
มากที่สุด จ านวน 17 คน คิดเป็น 40%  และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็น 12% แสดง
แผนภูมิดังนี ้

 
 

  4. ประเด็น สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการความสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางาน พบว่า  สูงสุดอยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 24 คน คิดเป็น 57%  รองลงไปอยู่ใน
ระดับ มาก จ านวน 16 คน คิดเป็น 38%  และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็น 5% แสดง
แผนภูมิดังนี ้
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ระดับความสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้    
แก่ผู้เกี่ยวข้องได้

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ระดับความสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางาน

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด



๕๙ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 ส่วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ/กิจกรรม 
  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ/กิจกรรม 
  1. ประเด็น การประสานงานของเจ้าหน้าที่ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประสานงานของเจ้าหน้าที่ พบว่า  สูงสุดอยู่ในระดับ 
มากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเป็น 64%  รองลงไปอยู่ในระดับ มาก จ านวน 12 คน คิดเป็น 29%  และอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็น 7% แสดงแผนภูมิดังนี้ 
 

 
 

 
  2. ประเด็น การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  พบว่า  สูงสุดอยู่
ในระดับ มากที่สุด จ านวน 29 คน คิดเป็น 69%  รองลงไปอยู่ในระดับ มาก จ านวน 11 คน คิดเป็น 29%  
และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็น 7% แสดงแผนภูมิดังนี้ 
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ระดับความพึงพอใจต่อการประสานงานของเจ้าหน้าที่

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ระดับความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด



๖๐ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  3. ประเด็น การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
   ผลการประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร พบว่า  สูงสุดอยู่ในระดับ 
มากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเป็น 64%  รองลงไปอยู่ในระดับ มาก จ านวน 9 คน คิดเป็น 21%  และอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็น 14% แสดงแผนภูมิดังนี้ 

 

 
 
 

  4. ประเด็น ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ พบว่า  สูงสุด อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด จ านวน 26 คน คิดเป็น 62%  รองลงไปอยู่ในระดับ มาก จ านวน 10 คน คิดเป็น 24%  
และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็น 14% แสดงแผนภูมิดังนี้ 
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ระดับความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด



๖๑ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  5. ประเด็น บรรยากาศในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พบว่า  
สูงสุด อยู่ในระดับ มากท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็น 64% รองลงไปอยู่ในระดับ มาก จ านวน 12 คน คิดเป็น 
29%  และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็น 7% แสดงแผนภูมิดังนี้ 
 

 
 
 

  6. ประเด็น ระยะเวลาในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พบว่า  
สูงสุด อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็น 67%  รองลงไปอยู่ในระดับ มาก จ านวน 11 คน      
คิดเป็น 26%  และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็น 7% แสดงแผนภูมิดังนี้ 
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด



๖๒ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

  7. ประเด็น เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พบว่า  
สูงสุด อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็น 50%  รองลงไปอยู่ในระดับ มาก จ านวน 14 คน      
คิดเป็น 33%  และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็น 17% แสดงแผนภูมิดังนี้ 
 

 
 

 
  8. ประเด็น การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  พบว่า  สูงสุด 
อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 32 คน คิดเป็น 76%  รองลงไปอยู่ในระดับ มาก จ านวน 8 คน คิดเป็น 19%  
และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็น 5% แสดงแผนภูมิดังนี ้
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด



๖๓ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 ส่วนที่  5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1) เยี่ยมมาก 
2) เป็นกิจกรรมที่ควรจัดบ่อยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
3) ควรจัดการประชุมนอกสถานที่เช่นนี้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สามารถลดปัญหาการ   

ไม่อยู่ร่วมกิจกรรมเนื่องจากห่วงงานในหน้าที่ต้องกลับไปท างานที่โต๊ะ ท าให้การระดม
ความรู้แนวคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาไม่ได้เต็มที่ตามวัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม 

4) ควรมีการมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมสัมมนาถ่ายภาพร่วมกันก็จะเป็นกิจกรรมที่
สมบูรณ์เพราะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของเราชาว สพป.สร.เขต 3 เพ่ือผลประโยชน์ของลูก ๆ นักเรียนต่อไปค่ะ 

5) กิจกรรมครั้งนี้อยู่ในระดับดี 
6) สรุปรูปเล่มเพ่ือประกอบการจัดท าแผนโครงการต่อไป 
7) ขอบคุณมากในการจัดกิจกรรมที่ดี 
8) เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท าแผนฯ      

จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
9) ควรจัดอีกในปีต่อไป 
10)  สิ้นปีน่าจะมีการประชุมสรุปแผน OD ค่ะ 
11)  ควรลดระยะเวลาครับ 
12)  กิจกรรมจัดได้ดี มีความรู้ บรรยากาศสวยงาม 
13)  ขอบคุณท่ีจัดโครงการดีดีท าให้ผู้บริการเข้าใจชัดเจนตรงประเด็นน าไปขยายผลต่อได้ 

 
๔.4 ขั้นตอนการร่วมกันปรับปรุง (Act) 
  เมื่อคณะท างาน วิทยากร และด าเนินรายการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ได้รวบรวมผลการ
ประเมินกิจกรรมแล้ว จึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มผู้รับผิดชอบ 
และได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ตามที่เขียนในโครงการ) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้แบบสอบถามความพึงพอใจผ่านออนไลน์ 
(Google form) 
 
 
 
 



๖๔ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖๕ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖๖ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๖๗ 
 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล (ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

  คณะท างานคณะท างาน วิทยากร และด าเนินรายการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  
ด าเนินการสร้างเครื่องมือประเมินทาง Google form ด าเนินการส่งเครื่องมือประเมิน เข้าไลน์กลุ่มคณะจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการปี 66 เขต 3 ที ่URL https://me-qr.com/uKEcYMj 

 
 

https://me-qr.com/


๖๘ 

 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์  เขต ๓ 

 

บทท่ี ๕ 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. ๒๕๖6- ๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ได้ผลสรุปดังนี้  
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.  เป้าหมาย 
 ๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕.  สรุปผลการด าเนินการ 
 ๖.  ข้อเสนอแนะ 

๕.๑ วัตถุประสงค์ 
 5.1.๑ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีกรอบและแนวทาง    
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาการศึกษาของพ้ืนที่และนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.1.๒ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

๕.๒ เป้าหมาย 
  5.2.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑) คณะกรรมการ/คณะท างานที่ได้รับแต่งตั้งในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  จ านวน  ๙1  คน 
  ๒) เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  จ านวน  ๑๐๐  เล่ม 
  5.๒.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีกระบวนการพัฒนาการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  
ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) สถานศึกษาในสังกัด ได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับต่อไป 
 
 



๖๙ 

 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์  เขต ๓ 

 

๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    

  แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนา  โดยใช้แบบประเมิน 
online ผ่าน Google form 

๕.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

  คณะท างานฝ่ายเลขานุการประเมินผลและด าเนินการสร้างเครื่องมือประเมินทาง Google 
form ด าเนินการส่งเครื่องมือประเมินเข้าไลน์กลุ่มจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการปี 66 เขต 3
แบบประเมินความรู้ก่อนการประชุมสัมมนาฯ ที ่URL https://forms.gle/FqiNxYzLjtPASGvJ8 
แบบประเมินความรู้หลังการประชุมสัมมนาฯ ที่ URL https://forms.gle/A299YJFjxaqD18g9 
แบบการประเมินกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ที่ URL https://me-qr.com/uKEcYMj 

5.๕ สรุปผลการด าเนินงาน 
  5.5.1 การประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ก่อนและหลังการประชุมสัมมนา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้มีการประเมินความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ก่อนและหลังการประชุมสัมมนา  พบว่าผลการประเมินมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.02 ดังนี้ 
 

คะแนน ก่อนฯ ร้อยละ หลังฯ ร้อยละ +/- 
1 5.56 0.00 -5.56 
2 11.11 0.00 -11.11 
3 22.22 3.85 -18.37 
4 29.63 3.85 -28.78 
5 11.11 11.54 +0.43 
6 14.81 7.69 -7.12 
7 1.85 11.54 +9.69 
8 1.85 19.23 +17.38 
9 0.00 0.00  

10 1.85 42.31 +40.46 
รวม 100.00 100.00 0.02 

 
 
 

https://forms.gle/A299YJFjxaqD18g9


๗๐ 

 

รายงานผลกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ สพป.สุรินทร์  เขต ๓ 

 

 
 
 
 5.5.2 การประเมินกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
  5.5.1.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 

 ๑) ผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นเพศหญิง  59.52 %  และเพศชาย 40.48 % 
   2) ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 51 ปีขึ้นไป 47.62 %  อายุ 41-50 ปี 45.24 % และ
อายุ 31-40 ปี 7.14%  ตามล าดับ 
   3) ผู้ตอบแบบสอบถาม วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 80.95  % ปริญญาตรี 11.90 % 
ปริญญาเอก 7.14 %  ตามล าดับ 

 4) ผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นศึกษานิเทศก์/บุคลากรใน สพป.สุรินทร์ เขต 3/คณะท างาน 
35.71 %  ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา  23.8 %  ผู้บริหารสถานศึกษา 21.43 %  คณะ ก.ต.ป.น. 
สพป.สุรินทร์ เขต 3  9.52% ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สุรินทร์ เขต ๓   4.43 %  ผู้บริหาร
การศึกษา 2.38 % และ นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าอ าเภอ 2.38 % 
ตามล าดับ 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ก่อนฯ 5.56 11.11 22.22 29.63 11.11 14.81 1.85 1.85 0 1.85

หลังฯ 0 0 3.85 3.85 11.54 7.69 11.54 19.23 0 42.31
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เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ      

แผนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
ก่อนและหลังการประชุมสัมมนา
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  5.5.2 .๒ ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ หลังเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ   

 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ด้านความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลังเข้าร่วมประชุมสัมมนา พบว่าในภาพรวม  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  แยกเป็นรายข้อ  พบว่า  มีความรู้ความเข้าใจในประเด็น
ต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นดังนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (28.57 %) รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ, (26.19 %)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542/แผนการศึกษาชาติ  (26.19 %) นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (26.19 %)  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (23.81 %)  แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ  (21.43 %)  ตามล าดับ  ท าให้ส่งผลต่อความสามารถใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนกระบวนการใน
การวางแผนพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและคุณภาพ     
ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
  5.5.2.3 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(พ.ศ. 2566-2570)  และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  ในส่วนการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  พบว่า  ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  แยกเป็น
รายข้อ พบว่า สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน (57.14  %)  ได้รับความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  52.38 %)  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ (52.38 %)  และพบว่า สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ใน
ระดับมาก (๔7.62 %)  ตามล าดับ 
  5.5.2.4 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

 1)  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ  ด้านวิทยากร  พบว่า           
ในภาพรวม   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  แยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความ      
พึงพอใจในระดับมากที่สุด  คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (76.19 %)  การถ่ายทอดของ
วิทยากร (64.29 %)  ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ (61.9 %)  เอกสารประกอบการประชุมเหมาะสม 
(๕0 %)  ตามล าดับ 

 ๒)  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ  ด้านการด าเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนา  พบว่า ในภาพรวม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  แยกเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คือ  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  (6๙.05 %)   
ระยะเวลาการจัดประชุมมีความเหมาะสม (66 .67 %)  การประสานงานของเจ้าหน้าที่   (64 .29 %)  
บรรยากาศในการจัดประชุม  (61.9 %) ตามล าดับ 
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        5.5.๒.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. เยี่ยมมาก 
2. เป็นกิจกรรมที่ควรจัดบ่อยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
3. ควรจัดการประชุมนอกสถานที่เช่นนี้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สามารถลดปัญหาการไม่อยู่

ร่วมกิจกรรมเนื่องจากห่วงงานในหน้าที่ต้องกลับไปท างานที่โต๊ะ ท าให้การระดมความรู้
แนวคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาไม่ได้เต็มที่ตามวัตถุประสงค์โครงการ/
กิจกรรม 

4. ควรมีการมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมสัมมนาถ่ายภาพร่วมกันก็จะเป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์
เพราะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
เราชาว สพป.สร.เขต 3 เพ่ือผลประโยชน์ของลูก ๆ นักเรียนต่อไปค่ะ 

5. กิจกรรมครั้งนี้อยู่ในระดับดี 
6. สรุปรูปเล่มเพ่ือประกอบการจัดท าแผนโครงการต่อไป 
7. ขอบคุณมากในการจัดกิจกรรมที่ดี 
8. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท าแผนฯ จนส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ 
9. ควรจัดอีกในปีต่อไป 
10. สิ้นปีน่าจะมีการประชุมสรุปแผน OD ค่ะ 
11. ควรลดระยะเวลาครับ 
12. กิจกรรมจัดได้ดี มีความรู้ บรรยากาศสวยงาม 
13. ขอบคุณท่ีจัดโครงการดีดีท าให้ผู้บริการเข้าใจชัดเจนตรงประเด็นน าไปขยายผลต่อได้ 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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ภาคผนวก  ข 
 

➢  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา 
               เชิงปฏิบัตกิารการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
               (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)   
               และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 

           ➢ หนังสือขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
               ขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
               การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
               (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
               งบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

➢ หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
             การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
             (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
         ➢ หนังสอือนุญาตการไปราชการประชุมสัมมนา 
              เชิงปฏิบัตกิารการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
              (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
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ผลการสังเคราะห์วิสัยทัศน์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 

กลุ่ม 
 

ฉบับร่าง 
วิสัยทัศน์ สพป.สุรินทร์ เขต 3  
ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

ที่น าเสนอ 

ผลการสังเคราะห์วิสัยทัศน์ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
2570 

1 เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนกำรศึกษำ 
พัฒนำผู้เรียนสู่สังคมอนำคต
อย่ำงมีคุณภำพ 

เป็นองค์กรคุณภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล สู่มำตรฐำนกำรศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21 

องค์กรคุณภาพ                     
ตามหลักธรรมาภิบาล  
สู่มาตรฐานการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 2 เป็นองค์กรชั้นน ำ ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล 
(สู่) คุณภำพกำรศึกษำใน
ศตวรรษ     ที่ 21    

องค์กรคุณภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิ
บำลสู่มำตรฐำนกำรศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21 

3 เป็นองค์กรคุณภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล สู่มำตรฐำนกำรศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21  

องค์กรคุณภำพ พัฒนำผู้เรียน 
สู่สังคมอนำคต อย่ำงยั่งยืน 

4 บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
พัฒนำศักยภำพครูสู่คุณภำพ
ผู้เรียน อย่ำงยั่งยืน 

องค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล สู่คุณภำพกำรศึกษำ 

5 องค์กรที่เป็นเลิศ  ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล พัฒนำ (สร้ำง) คุณภำพ
กำรศึกษำสู่สังคมอนำคตอย่ำง
ยั่งยืน 

องค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ 
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่สังคม
อนำคต 

6  องค์กรชั้นน ำด้ำนกำรศึกษำ 
พัฒนำผู้เรียนสู่สังคมอนำคต
อย่ำงมีคุณภำพ 
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ใบงานท่ี 2 

 

ใบงานที่ 2 
พันธกิจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ค าชี้แจง  ผลการสังเคราะห์ร่างพันธกิจ ของกลุ่มในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565  ณ บ้านไร่คุณนาย  อ.วังน ้าเขียว  จ.นครราชสีมา 
(ร่าง) พันธกิจ  

สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

พันธกิจ สพฐ. 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3  (พ.ศ. 2566-2570) พันธกิจ  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 

1. จัดการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ 

1. จัดการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงของ
มนุษย ์

1. จัดการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
มนุษย ์

1. จัดการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
มนุษย ์

1. จัดการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
มนุษย ์

1. จัดการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
มนุษย ์

1. จัดการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
มนุษย ์

 

2. พัฒนาสถานศึกษาให้
มีความปลอดภัยแก่
ผู้เรยีน 

2. พัฒนาสถานศึกษาให้มี
ความปลอดภัยแกผู่้เรยีน 

2. พัฒนาสถาน 
ศึกษาให้มีความ
ปลอดภัยแก่
ผู้เรยีน 

2. พัฒนาสถาน 
ศึกษาให้มีความ
ปลอดภัยแก่
ผู้เรยีน 

2. ส่งเสรมิ
สนับสนุน
สถานศึกษาให้มี
ความปลอดภัยแก่
ผู้เรยีน 

2. พัฒนาสถาน 
ศึกษาใหม้ีความ
ปลอดภัยแก่
ผู้เรยีน บุคลากร
ทางการศึกษา 
และผูร้ับบริการ 

2. พัฒนาสถาน 
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ใหม้ีความ
ปลอดภัยแก่
ผู้เรยีน 

 

3. ส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเพ่ิมขดี
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. ส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเพ่ิมขดี
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. ส่งเสรมิ ความ
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ให้เต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเพ่ิม

3. ส่งเสรมิความ
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ให้เต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถ

3. ส่งเสรมิความ
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ให้เต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเพ่ิม

3. ส่งเสรมิความ
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ให้เต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเพ่ิม

3. ส่งเสรมิความ
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ให้เต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถ
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ใบงานท่ี 2 

 

(ร่าง) พันธกิจ  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

พันธกิจ สพฐ. 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3  (พ.ศ. 2566-2570) พันธกิจ  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 

ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ในการแข่งขนัใน
ศตวรรษที่ 21 

ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ในการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
ให้มีสมรรถนะตาม
หลักสตูรและทักษะที่
จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
ให้มีสมรรถนะตาม
หลักสตูรและทักษะที่
จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
สมรรถนะตาม
หลักสตูรและ
ทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
สมรรถนะตาม
หลักสตูรและ
ทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
สมรรถนะตาม
หลักสตูรและ
ทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
สมรรถนะตาม
หลักสตูรและ
ทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
สมรรถนะตาม
หลักสตูรและ
ทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

 

5. สร้างโอกาสความ
เสมอภาคลดความ
เหลื่อมล ้าให้ผูเ้รียนทุก
คนได้รบับริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

5. สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรยีน  ทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอยา่ง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. สร้างโอกาส
ความเสมอภาคลด
ความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
บริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

5. สร้างโอกาส
ความเสมอภาคลด
ความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
บริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

5. สร้างโอกาส
ความเสมอภาคลด
ความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
บริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

5. สร้างโอกาส
ความเสมอภาคลด
ความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
บริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

5. สร้างโอกาส
ความเสมอภาคลด
ความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
บริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

 

6. พัฒนาผู้บริหารครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ

6. พัฒนาผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีความเช่ียวชาญในการจัด

6. พัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี

6. พัฒนาผู้บริหาร
ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา ใน

6. พัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี

6. พัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี

6. พัฒนาผู้บริหาร 
ในการบริหาร
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ใบงานท่ี 2 

 

(ร่าง) พันธกิจ  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

พันธกิจ สพฐ. 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3  (พ.ศ. 2566-2570) พันธกิจ  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 

เชี่ยวชาญในการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนอง
ทิศทาง การพัฒนา
ประเทศ 

การศึกษาท่ีตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการศึกษาที่
ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ 

การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ศักยภาพ ในการ
จัดการศึกษาที่
ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ 

ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการศึกษา
ตามบริบท
สถานศึกษาที่
ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ 

จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

7. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย    ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. จดัการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความ
เชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสตูร สูค่รูมือ
อาชีพ 

 

8. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาทุก
ระดับและจดัการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital technology) 

8. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาทุก
ระดับและจดัการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital technology) 

8. พัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาทุก
ระดับและจดั
การศึกษาโดยใช้

8. พัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาทุก
ระดับและจดั
การศึกษาโดยใช้

8. พัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาทุก
ระดับและจดั
การศึกษาโดยใช้

8. พัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาทุก
ระดับและจดั
การศึกษาโดยใช้

8. ส่งเสรมิ
กระบวนการนเิทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล สู่
ห้องเรียนคณุภาพ 
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ใบงานท่ี 2 

 

(ร่าง) พันธกิจ  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

พันธกิจ สพฐ. 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3  (พ.ศ. 2566-2570) พันธกิจ  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 

เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
technology) 

เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
technology) 

เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
technology) 

เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
technology) 

      9. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

      10. พัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาทุก
ระดับและจดั
การศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
technology) 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

ผลการสังเคราะห์พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-2570) 
(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-

2570) 
ผลการสังเคราะห์ 

พันธกิจ 
กลุ่มที่ 1 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถาน ศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 2. พัฒนาสถาน ศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการ 
3. ส่งเสริม ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริม ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

6. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

6. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและ บุคลากรทางการศึกษา
ให้มศีักยภาพในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ 
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

 

(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-
2570) 

ผลการสังเคราะห์ 
พันธกิจ 

กลุ่มที่ 2 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถาน ศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 2. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาให้มีความปลอดภัย

แก่ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการ 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-
2570) 

ผลการสังเคราะห์ 
พันธกิจ 

กลุ่มที่ 2 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

6. พัฒนาผู้บริหารครู  และบุคลากรทางการศึกษา ใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและ บุคลากรทางการศึกษา
ให้มศีักยภาพในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

8. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital technology) 

 
ผลการสังเคราะห์พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-2570) 

(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-
2570) 

ผลการสังเคราะห์ 
พันธกิจ 

กลุ่มที่ 3 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่
ผู้เรียน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่
ผู้เรียน 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-
2570) 

ผลการสังเคราะห์ 
พันธกิจ 

กลุ่มที่ 3 
5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

6. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพ ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาตามบริบท
สถานศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ               
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

 
ผลการสังเคราะห์พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-2570) 

(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-
2570) 

ผลการสังเคราะห์ 
พันธกิจ 

กลุ่มที่ 4 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถาน ศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการ 

2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-
2570) 

ผลการสังเคราะห์ 
พันธกิจ 

กลุ่มที่ 4 
6. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาตามบริบท
สถานศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 

6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นมืออาชีพ ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

 
ผลการสังเคราะห์พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-2570) 

(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-
2570) 

ผลการสังเคราะห์ 
พันธกิจ 

กลุ่มที่ 5 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถาน ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้มีความ
ปลอดภัยแก่ผู้เรียน 

2. เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาให้มี
ความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้รับบริการ 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้าให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

6. พัฒนาผู้บริหาร ในการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

6. ส่งเสริม พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-
2570) 

ผลการสังเคราะห์ 
พันธกิจ 

กลุ่มที่ 5 
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

7. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร สู่ครูมือ
อาชีพ 

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล สู่
ห้องเรียนคุณภาพ 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ               
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

 9. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลสู่ห้องเรียนคุณภาพ 

 
ผลการสังเคราะห์พันธกิจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (พ.ศ. 2566-2570)  กลุ่มที่ 6 

1. จัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  และผู้รับบริการ 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง   

และเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาตามบริบท

สถานศึกษาท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) 
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ใบงานท่ี 3 

 

ใบงานที่ 3 
เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ค าชี้แจง  ให้ทุกกลุ่มร่วมกันศึกษาร่างเป้าประสงค์ และเพิ่มเติมใหเ้กิดความสมบูรณ์ น าสู่การปฏิบตัิไดจ้ริง  ใช้เวลา 30  นาที ส่งตัวแทนน าเสนอ 5 นาที 
(ร่าง) เป้าประสงค์ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ.  
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความรัก     
ในสถาบันหลักของชาติ
และยดึมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์   
ทรงเป็นประมุขเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะมคีวามรัก
และความภูมิใจในความ
เป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ
และยดึมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย     
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความ
รับผิดชอบมจีิต
สาธารณะ มีความรัก
และความภูมิใจในความ
เป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความรัก   
ในสถาบันหลักของ
ชาติ และ  ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ี อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะ มีความ
รัก และความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความรัก 
ในสถาบันหลักของ
ชาติและยดึมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ี อย่างมีความ
รับผิดชอบ  มีจิต
สาธารณะ มีความ
รักและความภมูิใจ
ในความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ในระดับการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานมีความรัก
ในสถาบันหลักของ
ชาติและยดึมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความ
รับผิดชอบ  มีจิต
สาธารณะ มีความ
รัก และความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ
และยึดม่ันการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็น
พลเมืองท่ีรู้สิทธิและ
หน้าท่ี อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรัก
และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย  
ในระดับการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานมีความรัก 
ในสถาบันหลักของ
ชาติและยดึมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ี อย่างมีความ
รับผิดชอบมจีิต
สาธารณะมคีวามรัก
และความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
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ใบงานท่ี 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ.  
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเสมอภาค                      
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ 
ให้เป็นผู้มสีมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเสมอภาค                         
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ 
ให้เป็น ผู้มสีมรรถนะ
และทักษะ ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุก          
ช่วงวัยในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเสมอ
ภาค มีคณุภาพตาม
มาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุก          
ช่วงวัยในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเสมอ
ภาค มีคณุภาพตาม
มาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุก            
ช่วงวัยในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเสมอ
ภาค มีคณุภาพตาม
มาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุก           
ช่วงวัยในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเสมอ
ภาคมีคณุภาพตาม
มาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอ
ภาค มีคณุภาพตาม
มาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง            
ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน 
ได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง               
ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน              
ได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง    
ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา           
เด็กตกหล่นและ        
เด็กออกกลางคัน 
ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง    
ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา               
เด็กตกหล่นและ        
เด็กออกกลางคัน 
ได้รับการช่วยเหลือ          
ให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง          
ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา                
เด็กตกหล่นและ          
เด็กออกกลางคัน 
ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง           
ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา                 
เด็กตกหล่นและ         
เด็กออกกลางคัน 
ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง       
ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา               
เด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน ได้รับ
การช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน 
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ใบงานท่ี 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ.  
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
4. ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา                
ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน 
ได้แก่  ภัยจากความ
รุนแรง ภัยจากอุบตัิเหตุ    
ภัยจากการละเมิดสิทธ์ิ
และภยัที่เกิดจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะ
ทางกายและจิตใจ
สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบตัิซ้ า
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ด ี

4. ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา            
ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยจาก                  
ภัย 4 ด้าน ได้แก่      
ภัยจากความรุนแรง   
ภัยจากอุบัตเิหตุ ภยัจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัย 
ที่เกิดจากผลกระทบทาง
สุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบตัิซ้ า
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ด ี

4. ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถาน 
ศึกษา ได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย
จากภัย 4 ด้าน 
ได้แก่ ภัยจากความ
รุนแรง ภัยจาก
อุบัติเหตุ ภยัจาก
การละเมิดสิทธ์ิและ
ภัยที่เกิดจาก
ผลกระทบทาง    
สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ าและ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัด

4. ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถาน 
ศึกษา ได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย
จากภัย  4 ด้าน 
ได้แก่ ภัยจากความ
รุนแรง ภัยจาก
อุบัติเหตุ ภยัจาก
การละเมิดสิทธ์ิและ
ภัยที่เกิดจาก
ผลกระทบทาง    
สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม ่ โรคอุบัติซ้ า
และรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัด

4. ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถาน 
ศึกษา ได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย
จากภัย 4 ด้าน 
ได้แก่ ภัยจากความ
รุนแรง ภัยจาก
อุบัติเหตุ ภยัจาก
การละเมิดสิทธ์ิและ
ภัยที่เกิดจาก
ผลกระทบทาง    
สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่  โรคอุบัติซ้ า
และรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัด

4. ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถาน 
ศึกษา ได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย
จากภัย 4 ด้าน 
ได้แก่ ภัยจากความ
รุนแรง ภัยจาก
อุบัติเหตุ ภยัจาก
การละเมิดสิทธ์ิและ
ภัยที่เกิดจาก
ผลกระทบทาง    
สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม ่โรคอุบัติซ้ าและ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัด

4. ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถาน 
ศึกษา ได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย
จากภัย 4 ด้าน 
ได้แก่  ภัยจากความ
รุนแรง ภัยจาก
อุบัติเหตุ ภยัจาก
การละเมิดสิทธ์ิและ
ภัยที่เกิดจาก
ผลกระทบทาง    
สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ าและ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี 

 



4 

 

ใบงานท่ี 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ.  
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

เอื้อต่อการมสีุข
ภาวะที่ด ี

5. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบุคคลแห่งการเรยีน
รู้ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงของเทคโนโลยี      
มีสมรรถนะความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบุคคล แห่งการเรียน
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี  มี
สมรรถนะความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ จรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความ
เป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

5. ผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา  ภิ
บาล เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้  ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี  
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา   เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี  มี
สมรรถนะความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร บริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้  ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี  
ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

 

6. สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
(Sustainable 

6. สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
(Sustainable 

6. สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อ
บรรลเุป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable 

6. สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อ
บรรลเุป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable 

6. สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อ
บรรลเุป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable 

6. สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อ
บรรลเุป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable 

6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เป็น
บุคคลแห่งการ
เรียนรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
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ใบงานท่ี 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ.  
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

Development 
Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Development 
Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Development 
Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Development 
Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยี  มี
สมรรถนะความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

7. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา 
มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
ในการบริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระบบการบริหารจัดการ
ที่ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

7. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา มีการน า
ระบบข้อมลูสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใช้ในการบริหารจดัการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระบบการบริหารจัดการ
ที่ได้มาตรฐานมี

7. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการ
น าระบบข้อมลู
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
ระบบการบริหาร
จัดการที่ได้
มาตรฐานมี

7. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการ
น าระบบข้อมลู
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
ระบบการบริหาร
จัดการที่ได้
มาตรฐานมี

7. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
สถานศึกษา มีการ
น าระบบข้อมลู
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี

7. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการ
น าระบบข้อมลู
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
ระบบการบริหาร
จัดการที่ได้
มาตรฐานมี

7. สถานศึกษามีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา สู่
ห้องเรียนคณุภาพ 
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ใบงานท่ี 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ.  
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
ประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

ประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

ประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

ระบบการบริหาร
จัดการที่ได้
มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

ประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

      8. สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อ
บรรลเุป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

      9. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
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ใบงานท่ี 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ.  
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
สถานศึกษา มีการ
น าระบบข้อมลู
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
ระบบการบริหาร
จัดการที่ได้
มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

ผลการสังเคราะห์เป้าประสงค์ของกลุ่ม 
(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 

(พ.ศ. 2566-2570) 
เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 1 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกัของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์  
ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่รูส้ทิธิ
และหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ  มีความรักและความภมูิใจ  
ในความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกั
ของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มี
ความรัก และความภูมิใจ ในความเป็น
ไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษาขั้น
พื้นฐานมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองทีม่สีิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะ มีความรัก และความภมูิใจ   
ในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา    
ที ่เสมอภาค มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา                 
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศกึษา  
ที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา                 
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศกึษา   
ที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่ ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่
รวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา ไดร้ับการดแูล
ความปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ไดแ้ก่  
ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ 
ภัยจากการละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิ
จากผลกระทบทาง สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถปรับตัวต่อโรคอบุัติ
ใหม ่โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความ
ปลอดภัย จากภัย 4 ด้าน ได้แก่  ภัยจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิ และภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่ โรคอุบัติ
ซ้ า และรองรบัวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ด ี

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี  มี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้        
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   
มีสมรรถนะความรู้ ความเช่ียวชาญ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้         
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี    
มีสมรรถนะความรู้ ความเช่ียวชาญ 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 1 

จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
ในการบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 
ผลการสังเคราะห์เป้าประสงค์ของกลุ่ม 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

(พ.ศ. 2566-2570) เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 2 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกัของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์   
ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมืองที่รู้สิทธ ิ 
และหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะมคีวามรักและความภมูิใจใน
ความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรัก ในสถาบันหลัก
ของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข    
เป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและหน้าท่ี อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ            
มีความรักและความภูมิใจในความ  
เป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกัของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและ
หน้าท่ี อย่างมีความรับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะ  มีความรักและความภมูิใจ  
ในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา    
ที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา                 
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศกึษา
ที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา                 
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศกึษา   
ที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

(พ.ศ. 2566-2570) เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 2 

สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่น และออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแล   ความ
ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่  ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ  ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่
รวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา ไดร้ับการดแูล
ความปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 
ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ 
ภัยจากการละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิ
จากผลกระทบทาง สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถปรับตัวต่อโรคอบุัติ
ใหม ่โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความ
ปลอดภัย จากภัย 4 ด้าน ได้แก่ ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิ และภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและ
จิตใจ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัตใิหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลง ของเทคโนโลยี         
มีสมรรถนะความรู้ ความเช่ียวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

5. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมา  
ภิบาล เป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู้  ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

5. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
ในการบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหาร

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้
ในการบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการ
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

(พ.ศ. 2566-2570) เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 2 

จัดการที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

ที่ได้มาตรฐานมปีระสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

 
ผลการสังเคราะห์เป้าประสงค์ของกลุ่ม 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 3 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรัก ในสถาบันหลักของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์   
ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะมคีวามรักและความภมูิใจใน
ความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา           
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกั
ของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ            
มีความรัก และความภูมิใจในความ
เป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา           
ขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะ มีความรัก และความภมูิใจใน
ความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ี
เสมอภาค มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา          
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศกึษา
ที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา          
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศกึษาที่
เสมอภาค มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษา                 ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแล   ความ
ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่  ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ    ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา ไดร้ับการดแูล
ความปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 
ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ 
ภัยจากการละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิ
จากผลกระทบทาง สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถปรับตัวต่อโรคอบุัติ
ใหม ่โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิต

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความ
ปลอดภัย จากภัย 4 ด้าน ได้แก่ ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทาง สุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 3 

รวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

ใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลง ของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้     ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติ    ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยดีจิิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 
ผลการสังเคราะห์เป้าประสงค์ของกลุ่ม 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 4 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกัของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์   
ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจติ

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกัของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ี อย่างมีความรับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะ             มีความรักและ

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกั
ของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ             
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 4 

สาธารณะมคีวามรักและความภมูิใจใน
ความเป็นไทย 

ความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

มีความรักและความภูมิใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ี
เสมอภาค มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา                
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศกึษาที่
เสมอภาคมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษา                 ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่  ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่
รวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่   ภัยจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทาง สุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี
 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา ไดร้ับการดแูล
ความปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ไดแ้ก่  
ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ 
ภัยจากการละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิ
จากผลกระทบทางสุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถปรับตัวต่อโรคอบุัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมที่
เอื้อต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลง ของเทคโนโลยีมี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา   เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลง ของเทคโนโลยีมี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
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(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 4 

มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
ในการบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

 
ผลการสังเคราะห์เป้าประสงค์ของกลุ่ม 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 5 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลกัของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์   
ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะมคีวามรักและความภมูิใจใน
ความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา    
ขั้นพื้นฐานมีความรัก ในสถาบันหลักของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ี อย่างมีความรับผิดชอบมีจติ
สาธารณะมคีวามรักและความภมูิใจใน
ความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา    
ขั้นพื้นฐานมีความรัก ในสถาบันหลัก
ของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมอืง  
ที่รู้สิทธิและหน้าท่ี อย่างมีความ
รับผิดชอบมจีิตสาธารณะมคีวามรกั
และความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ี
เสมอภาค มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศกึษาที่
เสมอภาค มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยไดร้ับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเสมอภาค มคีุณภาพตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้
เป็นผู้มสีมรรถนะและทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษา                  ขั้นพื้นฐาน 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแล   ความ

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความ

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา ไดร้ับการดแูล
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(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 5 

ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่  ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ    ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่
รวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่ ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทาง สุขภาวะทางกายและ
จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

ความปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 
ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ 
ภัยจากการละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิ
จากผลกระทบทาง สุขภาวะทางกาย
และจิตใจสามารถปรับตัวต่อโรคอบุัติ
ใหม ่โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลง ของเทคโนโลยีมี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร บริหารจัดการตามหลกัธรร
มา ภิบาล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวญิญาณ
ความเป็นคร ู

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้     
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มีความเช่ียวชาญ และธรรมาภิบาล 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
: SDGs) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

7. สถานศึกษามีการนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา สู่ห้องเรยีนคณุภาพ 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา น าระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. สถานศึกษามกีารนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลสูห่้องเรียน
คุณภาพ 

 9. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
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(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มที่ 5 

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 
 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ. (พ.ศ. 2566-2570) 
กลุ่ม 6 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความรัก ในสถาบันหลักของ
ชาติและยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์   
ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจติ
สาธารณะมคีวามรักและความภมูิใจใน
ความเป็นไทย 

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน มีความรัก ในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะมี
ความรักและความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ี
เสมอภาค มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการช่วยเหลือให้ไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษาได้รับการดูแล   ความ
ปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่  ภยัจาก
ความรุนแรง ภยัจากอุบัติเหตุ    ภัยจาก
การละเมิดสิทธ์ิและภัยที่เกดิจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและ

 4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแล   
ความปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ไดแ้ก่  
ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ    
ภัยจากการละเมิดสิทธ์ิ และภัยที่เกิด
จากผลกระทบทางสุขภาวะทางกาย
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) เป้าประสงค์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

เป้าประสงค์ สพฐ. (พ.ศ. 2566-2570) 
กลุ่ม 6 

เป้าประสงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(พ.ศ. 2566-2570) 

จิตใจสามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและรองรับวิถีชีวิตใหม ่
รวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

และจิตใจ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมสีุขภาวะทีด่ ี

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลง ของเทคโนโลยีมี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นคร ู

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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ใบงานท่ี 4 

 

ใบงานที่ 4 
กลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ค าชี้แจง ให้ทุกกลุ่มร่วมกันศึกษาร่างกลยุทธ์และเพ่ิมเติมให้เกิดความสมบูรณ์ น าสู่การปฏิบัติได้จริง  ใช้เวลา 30  นาที ส่งตัวแทนน าเสนอ 5 นาท ี
(ร่าง) กลยุทธ์  

สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 - 2570 

กลยุทธ์ สพฐ.  
ปีงบประมาณ  
2566 – 2570 

กลยุทธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 - 2570 กลยุทธ์  
สพป.สุรินทร์ เขต 3                    

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566-2570 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมคีวาม
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาใหผู้้เรยีนมี
ความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1              
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1               
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1             
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1               
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้
ผู้เรยีนมีความ
ปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1             
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้
ผู้เรยีนมีความ
ปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2         
เพิ่มโอกาสและ           
ความเสมอภาคทาง  
การศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียน 
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2                 
เพิ่มโอกาสและ            
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียน 
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2                  
เพิ่มโอกาสและ           
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียน 
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2                  
เพิ่มโอกาสและ            
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัย
เรียน ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2                
เพิ่มโอกาสและ           
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัย
เรียน ทุกคน 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการ

กลยุทธ์ที่ 3       
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้

กลยุทธ์ที่ 3       
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้

กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้

กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้

กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้
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ใบงานท่ี 4 

 

(ร่าง) กลยุทธ์  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2570 

กลยุทธ์ สพฐ.  
ปีงบประมาณ  
2566 – 2570 

กลยุทธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 - 2570 กลยุทธ์  
สพป.สุรินทร์ เขต 3                    

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566-2570 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 

สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4               
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4                    
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4                  
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4                  
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4                 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัด
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

       

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ 
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ใบงานท่ี 4 

 

ศน.อานันท์ปภา  ฉลาดเอื้อ  :  3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ 
เสาหลักท่ี 1 ให้เด็กไดเ้รียนในโรงเรียนท่ีมีคณุภาพ  เสาหลักท่ี 2 ให้เด็กส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เสาหลักท่ี 3 ปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์   

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน    กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คณุธรรม จริยธรรม     กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ    
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคณุภาพ 

 
กลยุทธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ผลการสังเคราะห ์

กลยุทธ์ สพป.สุรินทร์  เขต 3                    
ปีงบประมาณ 2566-2570 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

ผลการสังเคราะห์ร่างกลยุทธ์ตามกิจกรรมกลุ่ม 
 

(ร่าง) กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

กลยุทธ์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากร วัย
เรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ 

 
 

(ร่าง) กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

กลยุทธ์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์ 
สพป.สรุินทร์ เขต 3  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

กลยุทธ์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์ 
สพป.สรุินทร์ เขต 3  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ 

 
 

(ร่าง) กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

กลยุทธ์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและ   
ความเสมอภาคทางการศึกษา             
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคณุภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคณุภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ    
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

กลยุทธ์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษา    
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย        
ทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและ            
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากร วัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและ    
ความเสมอภาคทางการศึกษา            
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

 
 

(ร่าง) กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

กลยุทธ์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการจัดการศกึษาให้
ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากร วัย
เรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มการพัฒนาทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพ 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

(ร่าง) กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

กลยุทธ์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 

  

 
 

(ร่าง) กลยุทธ์   
สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

กลยุทธ์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์  
สพป.สรุินทร์ เขต 3  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษา    
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย        
ทุกรูปแบบ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการศึกษา 
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ใบงานที่  5 

ตัวชี้วัด  โครงการ  กิจกรรม 

1. กลยุทธ์ที่      . 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2565 
ค่า Baseline 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 
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ใบงานที่ 6 
วิเคราะห์ความเชื่อมโยง XYZ 

 
 
ที ่

 
 
โครงการ/กิจกรรม 

ความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ 
แผนระดับท่ี 

1 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
(Z) 

แผนระดับท่ี 2 (Y) แผนระดับท่ี 
3 

แผนปฏิบัติ
การด้าน 

(X) 

แผนแม่บท 
ภายใต้ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน 
ปฏิรูประ

เทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และสังคม
แห่งชาติ  
ฉบับท่ี 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

 

1 โครงการ       
 กิจกรรม       
 1.1       
 1.2       
 1.3       
2 โครงการ       
 กิจกรรม       
 2.1       
 2.2       
 2.3       
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ภาคผนวก  จ 
 
➢  แบบประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เก่ียวข้องกับ 
     การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก่อนการประชุม 
➢  แบบประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เก่ียวข้องกับ     
     การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลังการประชุม 
➢  การประเมินกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
     การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566-257)  
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แบบประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก่อนการประชุมสัมมนา 
 

ส่วนที่  1  ด้านข้อมูลผู้ท าแบบประเมิน 
 ชื่อ-สกุล        . 
 ต ำแหน่ง/บทบำท 
  (   ) รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3   (   )  ที่ปรึกษำ 

(   )  ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต 3 (   ) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
  (   ) นำยกสมำคมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ ำเภอ 
  (   ) ประธำนเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ 

    (   ) ผู้บริหำรโรงเรียน  4  ชว่งชั้น  (   ) ผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ 
(   ) ผู้บริหำรโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (   ) ผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
(   ) ผู้บริหำรโรงเรียนคุณธรรม  (   ) วิทยำกร/คณะท ำงำน 

ส่วนที่ 2  ด้านความรู้ 
ข้อ 1  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580   ตรงข้อใดมากที่สุด 

ก. ก ำหนดนิยำมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 15 ปี เป็นกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) (ถ้ำมี) 
ระดับประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่ำ และให้
หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย  ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ค. จัดท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร และข้ันตอนกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
ข้อ 2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  มีกี่ประเด็น  และประเด็นใดที่
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลัก 

ก. 23 ประเด็น  ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ข. 23 ประเด็น  ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
ค. 24 ประเด็น  ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ง. 24 ประเด็น  ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

 
ข้อ 3 ประเด็นกำรพัฒนำ... 
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ข้อ 3  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ก าหนดแผนย่อยไว้กี่แผน และกระทรวงศึกษาธิการเป็น
เจ้าภาพหลักแผนย่อยใด 

ก. 4 แผนย่อย แผนย่อยที่ 2 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
ข. 4 แผนย่อย  แผนย่อยที่ 3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ค. 5 แผนย่อย  แผนย่อยที่ 3  กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ง. 5 แผนย่อย  แผนย่อยที่ 2 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย และ แผนย่อยที่ 3     

กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ข้อ 4  ข้อใดกล่าวถูกต้องในประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

ก. กำรปฏิรูปกระบวนกำรรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และ กำรตระหนักถึงพหุ
ปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 

ข. ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้งกำรแก้ไขปัญหำในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำร
พัฒนำกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ทั้งกำรในระบบ นอกระบบ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค. กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำร

เรียนรู้ตตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อ 5  แผนการปฏิรูปประเทศ  มีกี่ด้าน 
ก. 10  ด้ำน ข.  11 ด้ำน ค. 12 ด้ำน ง. 13 ด้ำน 
 

ข้อ 6  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) ฉบับปรับปรุง 
ก. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2564-2565) ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูป        

ที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
5 กิจกรรม โดยพิจำรณำควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 
พฤษภำคม 2562 

ข. กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ มีแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูป 4 เรื่อง  ได้แก่ กำรปฏิรูปกำรพัฒนำ      
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต
และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน  กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำร   
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

ค. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2564-2565) มีวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูป 3 ด้ำน คือ 
ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
/ข้อ 7. ข้อใดคือเป้ำหมำย... 
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ข้อ 7  ข้อใดคือเป้าหมายการพัฒนาหมุดหมายที่ 12  ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   

ก. พัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียนในระบบกำรศึกษำปกติ 
ข. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
ค. ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
ง. ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 

 
ข้อ 8  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ก. เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว 
ข. พัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย 
ค. ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำ 5 ประกำร คือ โอกำสทำงกำร

ศึกษำ ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ คุณภำพกำรศึกษำ ประสิทธิภำพ ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง
ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 

ง.ถูกทุกข้อ 
 
ข้อ 9 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ก. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน เต็มตำมศักยภำพ เป็นพื้นฐำนของพลเมือง
คุณภำพ 

ข. ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ กำรจัดและให้บริกำร / กำรพัฒนำและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันครอบครัว / กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร / กำร
พัฒนำระบบกลไกกำรบูรณำกำรสำรสนเทศ และน ำไปใช้ประโยชน์ / ปรับปรุงกฎหมำย / กำรวิจัย
พัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ / กำรบริหำรจัดกำร และติดตำมผล 

ค. เป็นแผนที่ถือใช้ปี พ.ศ. 2564-2570 
ง.ถูกทุกข้อ 

 
ข้อ 10  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
          มีกี่ด้าน กี่จุดเน้น 

ก. มี 4 ด้ำน 10 จุดเน้น   ข.  มี  4  ด้ำน  9  จุดเน้น 
ค.  มี 4 ด้ำน  8  จุดเน้น   ง. มี  4  ด้ำน  7  จุดเน้น 
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แบบประเมินความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลังการประชุมสัมมนา 
 

ส่วนที่  1  ด้านข้อมูลผู้ท าแบบประเมิน 
 ชื่อ-สกุล        . 
 ต ำแหน่ง/บทบำท 
  (   ) รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3   (   )  ที่ปรึกษำ 

(   )  ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต 3 (   ) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
  (   ) นำยกสมำคมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ ำเภอ 
  (   ) ประธำนเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ 

    (   ) ผู้บริหำรโรงเรียน  4  ชว่งชั้น  (   ) ผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ 
(   ) ผู้บริหำรโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (   ) ผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
(   ) ผู้บริหำรโรงเรียนคุณธรรม  (   ) วิทยำกร/คณะท ำงำน 

ส่วนที่ 2  ด้านความรู้ 
ข้อ 1  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580   ตรงข้อใดมากที่สุด 

ก. ยุทธศำสตร์พัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 6 ด้ำน ประกอบด้วย  ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

ค. วิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ง. ถูกทุกข้อ 
 
ข้อ 2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  มีกี่ประเด็น  และประเด็นใดที่
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลัก 

ก. 22 ประเด็น  ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ข. 22 ประเด็น  ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
ค. 23 ประเด็น  ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ง. 23 ประเด็น  ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

 
ข้อ 3 ประเด็นกำรพัฒนำ... 
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ข้อ 3  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ก าหนดแผนย่อยไว้กี่แผน และกระทรวงศึกษาธิการเป็น
เจ้าภาพหลักแผนย่อยใด 

ก. 4 แผนย่อย แผนย่อยที่ 2 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
ข. 4 แผนย่อย  แผนย่อยที่ 3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ค. 5 แผนย่อย  แผนย่อยที่ 2 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย และ แผนย่อยที่ 3     

กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ง. 5 แผนย่อย  แผนย่อยที่ 3  กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 
ข้อ 4  ข้อใดกล่าวถูกต้องในประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

ก. กำรปฏิรูปกระบวนกำรรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และ กำรตระหนักถึง      
พหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
  ข. ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้งกำรแก้ไขปัญหำในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำร
พัฒนำกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ทั้งกำรในระบบ นอกระบบ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ค. กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนรู้ตตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 

ง. ถูกทุกข้อ 
 
ข้อ 5  แผนการปฏิรูปประเทศ  มีกี่ด้าน 

ก. 11  ด้ำน ข.  12 ด้ำน ค. 13 ด้ำน ง. 14 ด้ำน 
 
ข้อ 6  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) ฉบับปรับปรุง 

ก. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2564-2565) ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูป                   
ที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
5 กิจกรรม 

ข. กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2564-2565)  มีควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 

ค. กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2564-2565)   มีแผนงำนเพื่อกำรปฏิรูป 4 เรื่อง  ได้แก่      
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย /กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำร
เรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 /  กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน / กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอื่น ๆ    
ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน 

ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูก  
/ข้อ 7. ข้อใดคือเป้ำหมำย... 
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ข้อ 7  ข้อใดคือเป้าหมายการพัฒนาหมุดหมายที่ 12  ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   

ก. ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
ข. พัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียนในระบบกำรศึกษำปกติ 
ค. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
ง. ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 

 
ข้อ 8  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ก. เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว 
ข. พัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย 
ค. ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำ 5 ประกำร คือ โอกำสทำงกำร

ศึกษำ ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ คุณภำพกำรศึกษำ ประสิทธิภำพ ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง
ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 

ง. ถูกทุกข้อ 
 
ข้อ 9 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ก. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน เต็มตำมศักยภำพ เป็นพ้ืนฐำนของพลเมือง
คุณภำพ 

ข. ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ กำรจัดและให้บริกำร / กำรพัฒนำและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันครอบครัว / กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร / กำร
พัฒนำระบบกลไกกำรบูรณำกำรสำรสนเทศ และน ำไปใช้ประโยชน์ / ปรับปรุงกฎหมำย / กำรวิจัย
พัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ / กำรบริหำรจัดกำร และติดตำมผล 

ค. เป็นแผนที่ถือใช้ปี พ.ศ. 2564-2570 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
ข้อ 10  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
          มีกี่ด้าน กี่จุดเน้น 

ก. มี 4 ด้ำน 10 จุดเน้น   ข.  มี  4  ด้ำน  9  จุดเน้น 
ค. มี 4 ด้ำน  8  จุดเน้น   ง. มี  4  ด้ำน  7  จุดเน้น 

 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

การประเมินกิจกรรมประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) 
ระหว่างวันที่  6-8  พฤศจิกายน  2565 

ณ  บ้านไร่คุณนาย ต าบลวังน้ าเขียว  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
............................................................. 

ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ✓  ในข้อที่ท่ำนเลือก  ดังนี ้
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของตู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ     ชำย    หญิง 
 2. อำยุ     21-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   51 ปีขึ้นไป 
 3. วุฒิกำรศึกษำ   ปริญญำเอก   ปริญญำโท   ปริญญำตรี 
  
 4. กำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำเชงิปฏิบัติกำรคร้ังนี้ในฐำนะ  

    ผู้บริหำรกำรศึกษำใน สพป.สุรินทร์ เขต 3   ที่ปรึกษำ 
   ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต 3   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   นำยกสมำคมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำอ ำเภอ 
   ประธำนเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ   ผู้บริหำรโรงเรียน 4 ช่วงชั้น 
   ผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำร ิ   ผู้บริหำรโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

  ผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล    ผู้บริหำรโรงเรียนคุณธรรม 
  ศึกษำนิเทศก์/บุคลำกร/คณะท ำงำน 

 
ส่วนที่ 2  ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏบิัติกำรประจ ำปงีบประมำณ 

 
ประเด็น 

ก่อนเข้ำร่วมประชุม หลังเข้ำร่วมประชุม 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มำก 
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) รัฐธรรมนูญและยุทธศำสตรช์ำติ            
2) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ           
3) แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมัน่คงแห่งชำติ 

          

4) ร่ำงแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 13 

          

5) พระรำชบญัญัติกำรศึกษำแห่งชำติ          
พ.ศ. 2542 / แผนกำรศึกษำชำติ 

          

6) นโยบำยและจุดเนน้ ของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร สพฐ. ปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 

          

 
 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
ส่วนที่ 3  กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2566-2570)  
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ประเด็น ระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1) ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวชิำกำรจำกกำรเข้ำ
ร่วมประชุมฯ ครั้งนี ้

     

2) ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รบัไปใช้ในกำรปฏบิัติงำนได้      
3) ท่ำนสำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำและถ่ำยทอดองค์
ควำมรู ้    แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 

     

4) ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนำงำน 

     

 
ส่วนที่ 4  ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรโครงกำร 

ประเด็น ระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1) กำรประสำนงำนของเจ้ำหนำ้ที่      
2) กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่      
3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร      
4) ควำมเหมำะสมของเนื้อหำวชิำกำร      
5) บรรยำกำศในกำรประชุมฯ      
6) ระยะเวลำกำรจัดประชุม      
7) เอกสำรประกอบกำรประชุม      
8) กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น      

 
ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

 ➢  ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม 
       ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
       การจัดท าแผนพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
           (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 วนัที ่ 28  ตุลาคม  2565 
 ➢  ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า 
      ท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)  
          และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   
    วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมคณะท างาน วิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

วันที่  28  ตุลาคม  2565 
ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมคณะท างาน วิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

วันที่  28  ตุลาคม  2565 
ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
วันที่  6-8  พฤศจิกายน  2565 

ณ ห้องประชุมบ้านไร่คุณนาย อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
วันที่  6-8  พฤศจิกายน  2565 

ณ ห้องประชุมบ้านไร่คุณนาย อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
วันที่  6-8  พฤศจิกายน  2565 

ณ ห้องประชุมบ้านไร่คุณนาย อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
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