
            
 

เอกสารลาํดับท่ี 3/2565 

กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 



 

คาํนาํ 
      รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจาง

ชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอ และ

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือใหลูกจางประจําและลูกจาง

ชั่วคราว มีความรู ความเขาใจ  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เสริมสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใหกับลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว

ใหเปนผูมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมืออาชีพ เสริมสรางสัมพันธภาพ และเสริมสราง

ความสามัคคีระหวางผูเขารับการอบรม 

      หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตอไป ขอขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือ สนับสนุน ผูรับผิดชอบ

ทุกทาน ทุกฝายท่ีรวมดําเนินโครงการใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ความเป็นมา 
  

             ในการบริหารงานองคกร คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการบริหาร เปนพลังขับเคลื่อน 

นโยบาย ภารกิจขององคกรใหสําเร็จลุลวง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของ

องคกร แนวคิดในการออกแบบระบบใหคนมีคุณภาพในงานภารกิจท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ

ความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีตองการของหนวยงาน ดังนั้น ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวเปน

บุคลากรของรัฐประเภทหนึ่ง ปฏิบัติหนาท่ีในการสนับสนุนในการทํางานของผูอํานวยการ

สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถ

ตอบสนองความตองการของหนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล 

 

วัตถปุระสงค์ 
 

1. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะในการ 

    ปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเสริมสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใหกับลูกจางประจําและลูกจาง 

   ชั่วคราวใหเปนผูมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมืออาชีพ 

3. เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพ และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูเขารับการฝกอบรม 

 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว วิทยากร และผูดําเนินโครงการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 98 คน 

เชิงคุณภาพ 

 รอยละ 90 ของลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ตามกลุมเปาหมาย สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีองคความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะและ

ทัศนคติท่ีดี สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีใน

สถานศึกษาของตนเองไดอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพอยางมืออาชีพ 

 

 



 

กิจกรรม 
                  

 ภาคเชา ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ณ หองประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ภาคบาย  แบงกลุมผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 5 กลุม ฝกปฏิบัติการจัดภูมิทัศน และ
จัดสวนหยอมพ้ืนท่ีโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ใชเงินนอกงบประมาณจากสหกรณออมทรัพยครูชุมพร จํากัด จํานวน 50,000 บาทในการจัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

   งบประมาณ 

วัน เวลา และสถานท่ี 
วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ณ หองประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) และพ้ืนท่ีโดยรอบ บริเวณ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  

  ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ไดรับการพัฒนาตามกลุมเปาหมาย มีองคความรู มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะและทัศนคติท่ี

ดี สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาของ

ตนเองไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอยางมืออาชีพ  

 

4 



 

วิธีดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 2 
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             โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีวิธีดําเนินงานดังนี้ 

             ภาคเชา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

             ภาคบาย แบงกลุมผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  จํานวน 5 กลุม เพ่ือฝก

ปฏิบัติการจัดภูมิทัศน และจัดสวนหยอมพ้ืนท่ีโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1     
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กาํหนดการ 
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ผลการดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 3 
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สรปุผลจากการดาํเนินงาน 
1. ผลท่ีไดจากการดําเนินงานในเชิงปริมาณ 

    ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

    เขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รวมท้ังสิ้น  70 คน   

2. ผลท่ีไดจากการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ 

    ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

    ไดรับการพัฒนาทักษะตามกลุมเปาหมาย มีความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะและ 

    ทัศนคติท่ีดี  สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีใน 

    สถานศึกษาของตนเองไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอยางมืออาชีพ    

3. ผลจากการใชจายงบประมาณ 

    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม                           6,860  บาท                               

    - คาอาหารกลางวัน                                    11,760  บาท 

    - คาตอบแทนวิทยากร                                 11,400  บาท 

    - คาพาหนะเดินทาง                                    15,700  บาท 

                                 รวมเปนเงิน                45,720  บาท 
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                  สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจ 
               ผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 พบวา ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 เปนบุคลากรในกลุมเปาหมายของโครงการ 

ไดแก ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวท่ีจางดวยเงินงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รอยละ 100 ข้ึนไป มีความพึงพอใจ

ตอการจัดโครงการอยูในระดับดีมาก รอยละ 4.14  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงมีรายละเอียด

ของการประเมินดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

            ดานท่ี 1  ความพึงพอใจในกิจกรรม 

            ดานท่ี 2  การอํานวยความสะดวก 

            ดานท่ี 3  ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 

                        ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 

            ดานท่ี 4  วิทยากร 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

14 



เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
หญิง 5 7.14 
ชาย 65 92.86 
รวม 70 100 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 เปนลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว     

ในกลุมเปาหมายของโครงการ แบงเปนเพศชายจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 92.86 และ       

เพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.14  รวมจํานวนท้ังสิ้น 70 คน 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

  
            จากการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 เปนลูกจางประจําและลูกจาง

ชั่วคราวในกลุมเปาหมายของโครงการ แบงเปนผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ี 3 

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.86  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

14.28  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 30.0  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 22.86  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน      
12 คน คิดเปนรอยละ 17.14  และระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.86  
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เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
หญิง 5 7.14 
ชาย 65 92.86 
รวม 70 100 
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สรปุผลการประเมนิ 
             จากการสรุปความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจตอการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ

พัฒนาในระดับดีมาก มีการประเมินผลท่ีสะทอนความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมใน 4 ดาน 

ไดแก ดานความพึงพอใจในกิจกรรม ดานการอํานวยความสะดวก ดานประโยชนท่ีไดรับจากการ

เขารวมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว และดาน

วิทยากร คือผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความเห็นตอการจัดโครงการ ดังนี้ ดานความ    

พึงพอใจในกิจกรรม ผูเขารับการพัฒนาฯ มีความเห็นวา มีความพึงพอใจในการเขารวมการพัฒนา 

มีความประสงคใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนา

ประสิทธิภาพลูกจางประจําแดละลูกจางชั่วคราว  ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

อยูในระดับดีมาก ดานการอํานวยความสะดวก ผูเขารับการพัฒนาฯ มีความพอใจตอรูปแบบของ

การจัดกิจกรรม  ไดรับการอํานวยความสะดวกจากเจาหนาท่ีดีมาก ความเหมาะสมของอาหาร 

เครื่องด่ืม และสถานท่ีในการพัฒนาฯ อยูในระดับดีเยี่ยม ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวม

พัฒนาประสิทธิภาพของจางประจําและลูกจางชั่วคราว ผูเขารับการพัฒนาฯ มีความเห็นวาไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว คุมคากับเวลาท่ีไดรับ

การพัฒนา และสามารถนําความรูความเขาใจ ทักษะท่ีไดรับในการพัฒนาครั้งนี้ ไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยุในระดับดีมาก  ดานวิทยากร ผูเขารับการพัฒนามีความพึงพอใจตอความสามารถในการ

ถายทอดความรู/กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจาง

ชั่วคราว ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม อยูในระดับดีมาก  

 

 

 

 

 

17 



 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ส่วนท่ี 4 
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        จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1 พบวา ผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น และ

เสนอแนะใหมีการนําลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ และนําสิ่งท่ีไดไปศึกษาดูงานมาบูรณาการเพ่ือพัฒนางานใหมีความกาวหนา

ตอไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ข 
 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจางประจํา 

และลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 
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ภาคผนวก จ 
 

คํากลาวรายงาน , คํากลาวเปด 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ภาพกิจกรรม 
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คณะผูจั้ดทาํ 
 ที่ปรึกษา 

 1. นายศักดิ์สิทธ์ิ  แรทอง   

             ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 2. นายวิมาน  ดีทองหลาง 

             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 3. นายเลอศักดิ์  รัชณาการ 

             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 4. นางกันยมาส  ชูจีน   

             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 คณะทํางาน 

         1. นางกันยมาส  ชูจีน   

             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
 2. นางวรมาศ  ศรีประจนัต         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 3. นางวัลลา  ชุมมาก           นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

          4. นางอรัญญา  ทองดี               นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

          พิมพ/รูปเลม 

             นางอรัญญา  ทองดี               นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48

