
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมสัมมนา                           
และศึกษาดูงานของลูกจ้างประจ า                           

และลูกจ้างชั่วคราว 
 

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 



 

ค าน า 

    รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4    สู่มืออาชีพ  ฉบับนี้  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมสัมมนา  
และศึกษาดูงานของลูกจ้างประจ า   และลูกจ้างชั่วคราว    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ซึ่งกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
ได้จัดท าแผนงาน/โครงการ  ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561   โดยได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ    ทุกประการ 

   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4    ท่ีให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ  
คณะกรรมการด าเนินการโครงการ     และเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4     ทุกท่าน   ตลอดจนลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา  และร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาท่ีจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน    จนท าให้
การด าเนินการโครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการโครงการฯ  
ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้รับ    ไปพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตน      เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 1 

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา 
   
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

                  1.  จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  
รวมท้ังก ากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

         3.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

        4.  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษา 

        5.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                 6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                  7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
                  8.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
                  9.  ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาใน  
เขตพื้นที่การศึกษา   
                 10. ประสาน  ส่งเสริม  การด าเนินงานขอองคณะอนุกรรมการ  และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 



                  11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ   
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะส านักงานผู้แทนกระรวงศึกษาธิการในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
                  12.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้มอบหมาย 

                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พัฒนาบุคลากร  มาโดยตลอด  และได้ก าหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ไว้  ดังนี้ 

                  วิสัยทศัน์ (Vission) “เป็นองค์กรจัด  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีให้มีคุณภาพสูงกว่าระดับประเทศภายในปี 2563” 

พันธกิจ  (Mission) 
                  1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
3.  สร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

          ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  ถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญในการขับเคล่ือน
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   
                1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจ าให้
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
                2.  เพ่ือพัฒนาลูกจ้างให้สามารถพัฒนาตนเอง  น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท้ังภายในและนอกห้องเรียน 
                3.  สร้างขวัญ  ก าลังใจ  แรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ 
                4.  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของลูกจ้างชั่วคราวและ
ลูกจ้างประจ าในการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

        



          3 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
     1.  ลูกจ้างได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความ

พร้อมและน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
     2.  สถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การพัฒนาลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีกิจกรรม  การ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย   
มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน   โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานจริง  

แนวคิดและความหมายของการพัฒนา  
  แนวคิดการพัฒนา ในท่ีนี้หมายถึงแนวทางในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้
ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล สถาบัน ไปจนถึงระดับสังคม จาก 
ลักษณะท่ีสังคมเคยเป็นอยู่ให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมตามแบบอย่างท่ีควรจะเป็นหรือเปลี่ยนแปลง  
ไปในทางท่ีดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจเรียกว่า สังคมท่ีได้รับการพัฒนานั่นเอง ค าว่า พัฒนาถูกก าหนด  
ขึ้นโดยนักวิชาการด้านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาต่างมี
รากฐานพัฒนาการทางความคิดท่ีแตกต่างกันด้านความเชื่อ พื้นฐานของนักคิดแต่ละยุคสมัยและ
ความเหมาะสมของสถานการณ์ภายใต้บริบทการพัฒนาท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มทฤษฎี ทฤษฎีท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา และทฤษฎีทางเลือกอื่น ๆ ได้แก่ 
ทฤษฎีการพัฒนาท่ีเน้นความต้องการขั้นพื้นฐาน และทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน 

ความหมายของการพัฒนา 
  ค าว่า การพัฒนา ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Development น ามาใช้เป็นค าเฉพาะและ
ใช้ประกอบค าอื่นก็ได้ เช่น การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และการพัฒนา
ข้าราชการ  เป็นต้น การพัฒนาจึงถูกน าไปใช้กันโดยท่ัวไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไป
ดังกล่าวแล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนานั้น ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายท้ัง
ความหมายท่ีคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ซึ่งอาจจ าแนกออกได้ดังนี้ 

ความหมายจากรูปศัพท ์
  โดยรูปศัพท์ การพัฒนา มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่าการ
เปลี่ยนแปลงท่ีละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับท่ีสามารถขยายตัวขึ้น เติบโต
ขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีน่า
พอใจ (ปกรณ์ ปรียากร. 2538,    หน้า 5) ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น หมายถึง 
การท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญขึ้นการคลี่คลายไปในทางท่ีดี ถ้าเป็นกริยา ใช้ค า



ว่า พัฒนา หมายความว่า ท าให้เจริญ คือ ท าให้เติบโตได้ งอกงาม ท าให้งอกงามและมากขึ้น เช่น 
เจริญทางไมตรี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538, หน้า 238) การพัฒนา โดย
ความหมายจากรูปศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงาม
และดีขึ้น จนเป็นท่ีพึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นท่ีมาของความหมายในภาษาไทยและเป็น
แนวทางในการก าหนดความหมายอื่น ๆ (สนธยา พลศรี. 2547, หน้า 2) 

 

ความหมายโดยทั่วไป 
  การพัฒนา ท่ีเข้าใจโดยท่ัวไป มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศัพท์ 
คือ หมายถึง การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็น
ระบบ หรือการท าให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่อย่างเป็นระบบ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. 2526,หน้า 1) 
ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาท่ีต่างกัน 
กล่าวคือ ถ้าในปัจจุบันสภาพการณ์ของสิ่งนั้น ดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา (ปกรณ์ 
ปรียากร. 2538, หน้า 5) 
            การพัฒนา ในความหมายโดยท่ัวไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
เกิดคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ความหมายนี้ นับว่าเป็นความหมายท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป เพราะน ามาใช้
มากกว่าความหมายอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่เป็นท่ียอมรับของนักวิชาการก็ตาม (สนธยา พลศรี.2547, 
หน้า 2) 

ความหมายทางการวางแผน 
  ในทางการวางแผน การพัฒนา เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการชักชวน การกระตุ้นเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามล าดับขั้นตอน
ต่อเนื่องกันเป็นวงจร โดยไม่มีการสิ้นสุด (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2534, หน้า 91-92) ซึ่งองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United National Educational, 
Scientific and cultural Organization : NESCO. 1982, p.305, อ้างถึงในอัจฉรา โพธิยา
นนท์.(2539, หน้า 11) สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นหน้าท่ี (Function) ของการวางแผนและการ
จัดการดังนี ้
D = f (P+M) 
เมื่อ D = Development คือ การพัฒนา 
P = Planning คือ การวางแผน 
M = Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ 
  ดังนั้น การพัฒนา จะเกิดขึ้น ได้ด้วยการวางแผนท่ีดี มีการบริหารงานและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพการพัฒนา ใน
ความหมายของ         นักวางแผน จะเป็นไปอีกแนวทางหนึ่ง โดยอาจสรุปได้ว่า หมายถึง การ



เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น จากการเตรียมการของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า ในลักษณะของแผนและโครงการ 
แล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีวางไว้ จะเห็นได้ว่าความหมายของการพัฒนาทางการวางแผนก าหนดให้การ
พัฒนาเป็นกิจกรรมของมนุษย์และเกิดขึ้น จากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงท่ี
ไม่ได้เกิดจากการวางแผนโดยมนุษย์ ไม่ใช่การพัฒนาในความหมายนี้ (สนธยา พลศรี. 2547, หน้า 
4) 
 
ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
  ในขั้นของการปฏิบัติ การพัฒนา หมายถึง การชักชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจังและเป็นล าดับขั้น ตอนต่อเนื่องกัน
ในลักษณะท่ีเป็นวงจร ไม่มีการสิ้น สุด (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ. 2534, หน้า 
13) การพัฒนา ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผนและโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง 
เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้น  
ได ้(สนธยา พลศรี. 2547, หน้า 4) 

บทท่ี  3 

วิธีด าเนินการ 

      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 4    ได้จัดท าแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดทุก
ต าแหน่ง  ทุกระดับ  ท้ังในระดับสถานศึกษา  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ท้ังนี้  เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัดได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางาน  พัฒนาตนเองตามนโยบายของ
รัฐบาล  ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ท้ังยังส่งเสริมการใช้งบประมาณประจ าปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดการศึกษา  ท้ังระดับชาติ  ระดับเขตพื้นที่  และระดับสถานศึกษา 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดท า 
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สู่มือ
อาชีพ  โดยการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน  ระหว่างวันท่ี  7-8  กันยายน  2561  ณ  
โรงเรียนบ้านเวียงพาน  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  และสัมมนา  ณ  โรงแรมปิยพรพาวิลเลียม  อ.แม่
สาย  จ.เชียงราย  งบประมาณด าเนินการท้ังสิ้น  226,500  บาท  มีขั้นตอน  ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1  จัดท าแผนงาน/โครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



  ขั้นตอนที่  2  ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ  ตามท่ีคณะกรรมการระดับเขต
พิจารณา 
  ขั้นตอนท่ี  3  เสนอแผนงาน/โครงการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  เพ่ืออนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
  ขั้นตอนท่ี  4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  ขั้นตอนท่ี  5  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการเพ่ือก าหนดวัน  เวลา  
สถานท่ีศึกษาดูงาน  การเดินทาง  ความปลอดภัย 
  ขั้นตอนท่ี  6  แจ้งผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าร่วมโครงการตามวัน  
เวลา  ท่ี 
ก าหนด 
  ขั้นตอนท่ี  7  แจ้งประสานโรงเรียนท่ีจะไปศึกษาดูงาน  สถานท่ีพัก  สถานท่ี
ประชุมสัมมนา  ประสานพาหนะการเดินทาง 
  ขั้นตอนท่ี  8  จัดท าแบบสอบถาม  เพื่อประเมินผลโครงการหลังเสร็จส้ินโครงการ 
  ขั้นตอนท่ี  9  จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   

  ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สู่มืออาชีพ  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากร  และผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านเวียงพาน  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงาน  ตลอดจน
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีอนุญาตให้ลูกจ้างได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานจนแผนงาน/
โครงการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ส าเร็จลุล่วง  ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   

บทท่ี  4 

ผลการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ได้ด าเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สู่มืออาชีพ  
ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
และไดด้ าเนินการเสร็จสิ้น  ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ซึ่งมุ่งเน้นให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวได้พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้  และประสบการณ์ในการพัฒนาฝึกฝนงานในหน้าที่ให้
มีคุณภาพและน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการพัฒนาท้ังความรู้  ฝีมือแรงงานท่ีทันสมัยตลอดเวลา   



  ในการด าเนินโครงการได้สรุปผลความพึงพอใจ  การเข้าร่วมโครงการของ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  82  คน   โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง  ตั้งแต่ตาราง
ท่ี 1  ถึงตารางท่ี  4  ดังนี้ 

  ตาราง  1  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4  สู่มืออาชีพ  ด้านการด าเนินการ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านการด าเนินการ      

1.1  การประชาสัมพันธ์โครงการ 22 50 10 - - 

1.2  ระยะเวลาในการจัดด าเนินการโครงการ 40 37  5 - - 

1.3  ชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 40 37 5 - - 

1.4  ความสะดวก  ปลอดภัย  ของรถโดยสารท่ีใช้ใน
การเดินทาง 

22 50 10 - - 

1.5  การดูแลเอาใจใส่ของคณะเจ้าหน้าท่ีจาก สพป.
เชียงใหม่ เขต 4 

50 17 15 - - 

1.6  กิจกรรมนันทนาการขณะเดินทาง 17 13 52 - - 

 

  จากตาราง  1  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการด าเนินการ  พบว่า  
ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความพึงพอใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการ  ในระดับ 4  สูง  คิดเป็น
ร้อยละ  60.9  ระยะเวลาในการด าเนินการ  การชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
มีความพึงพอใจระดับ 5     ทุกรายการ  คิดเป็นร้อยละ 48.7  ความสะดวกปลอดภัยของรถ
โดยสารท่ีใช้ในการเดินทาง  มีความพึงพอใจระดับ 4  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  60.9  ด้านการ
ดูแลเอาในใส่ของคณะเจ้าหน้าท่ีจากสพป.เชียงใหม่ เขต 4  มีความพึงพอใจระดับ 5  คิดเป็นร้อย
ละ  60.9  ส่วนกิจกรรมนันทนาการขณะเดินทาง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ าสุด  คิดเป็นร้อย
ละ  63.4 



  ตาราง 2  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวที่มีต่อโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สู่มืออาชีพ  ด้านผลสัมฤทธ์ิในการจัดโครงการ/กิจกรรม/เนื้อหา
สาระ 

     

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.  ด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/
เนื้อหาสาระ 

     

2.1  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 50 20 12 - - 

2.2  การพัฒนาความรู้  ความสามารถและวิสัยทัศน์ 55 20  7 - - 

2.3  การสร้างขวัญและก าลังใจ 82 - - - - 
    
จากตาราง  2  พบว่าด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/เนื้อหาสาระ  มีความพึงพอใจ
ระดับ 5  สูงกว่าระดับอื่นทุกข้อการประเมิน  เรียงล าดับ  ดังนี้  การสร้างขวัญก าลังใจ  คิดเป็น
ร้อยละ 100  การพัฒนาความรู้  ความสามารถและวิสัยทัศน์  คิดเป็นร้อยละ  67     การ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ  60.9     

 ตาราง 3  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวท่ีมี
ต่อโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สู่
มืออาชีพ  ด้านการน าไปปรับใช้กับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง    

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3. ด้านการน าไปปรับใช้กับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง      

3.1  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าท่ี 60 20 2 - - 

3.2  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 65 15 2 - - 
    



จากตาราง  3  พบว่า ด้านการน าไปปรับใช้กับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  มีความพึงพอใจระดับ 5  สูง
กว่าระดับอื่นทุกข้อการประเมิน  เรียงล าดับ  ดังนี้  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน  คิดเป็น
ร้อยละ 79.2  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าท่ี  คิดเป็นร้อยละ  73      
 
ตาราง 4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
1.  สร้างวิสัยทัศน์  และสร้างความคิดริเร่ิมใหม่ๆ 
2.  สามารถน ามาใช้ในโรงเรียน 
3.  ได้ความรู้น าไปปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียน 
4.  ใช้ได้ตามอัตภาพของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณน้อย 
5.  สามารถน ามาปรับภูมิทัศน์  การจัดการเรื่องความสะอาด  วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สะดวกต่อการน ามาใช้ 
6.  บางอย่างน าไปปรับใช้ในโรงเรียนได้ 
7.  จะน าส่ิงท่ีได้พบไปปรึกษาคณะครูปรับใช้ในโรงเรียน 
8.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารสถานศึกษา  การบริหารบุคคล  และการบริหารงาน
ท่ัวไป 
9.  ด้านวิชาการ  นักเรียน  มีความรู้  ความสามารถหลายด้าน 
10.  ด้านอาคารสถานท่ี  จัดได้เป็นแบบอย่างท่ีดี  มีการจัดสวนหย่อมไว้หน้าอาคารอย่างสวยงาม  
บริเวณโรงเรียนสะอาด  มีการจัดท่ีนั่งพักผ่อนให้นักเรียนอย่างเพียงพอ  และมีการวางถังขยะไว้ทุก
จุดอย่างเหมาะสม 
11.  จะน าประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับสถานท่ีของโรงเรียนให้สะอาด  เป็นสัดส่วน 
12.  จะน ามาพัฒนางานของตนในเรื่องความสะอาด  การจัดบริเวณโรงเรียน 
13.  จะน ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
14.  ได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ  การจัดเก็บขยะ 
15.  ได้รับความรู้หลากหลาย  เช่น  การจัดมุมต่างๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  การท าตัวหนังสือเพื่อ
เป็นมุมพักผ่อนตามจุดต่างๆ   
16.  การจัดท าป้ายตามหน้าห้องต่างๆ 
17.  ได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
18.  ได้รับความสนุกสนาน  มีความสุข  มีความสามัคคี  ได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
19.  ได้รู้วิธีก าจัดขยะท่ีถูกวิธี  และมีประโยชน์ต่อธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้ไส้เดือน
ในการย่อยสลาย 
20.  ได้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม  การวางแปลนท่ีเป็นระเบียบ 
21.  ได้แนวคิดในการปฏิบัติงาน  ร่วมกับชุมชน  เพ่ือน ามาพัฒนาสถานศึกษา 
 
 



ความต้องการ 
1.  ต้องการให้มีการอบรมในเรื่องไฟฟ้า  ช่วงปิดภาคเรียน 
2.  ต้องการก าลังคนช่วย 
3.  ต้องการงบประมาณด าเนินการ 
4.  ต้องการให้มีโครงการพัฒนาเช่นนี้ทุกป ี 

 จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกจ้าง  ท่ีมีต่อการ
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สู่มืออาชีพ  ระหว่างวันท่ี 7-8  กันยายน  2561  จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  82  คน  มีผลการประเมินจากระดับความพึงพอใจสูงสุด  ดังนี้  

 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/เนื้อหาสาระ  มีความพึงพอใจสูงสุดในข้อ  
2.3  การสร้างขวัญและก าลังใจ  ร้อยละ  100  ข้อ 2.2  การพัฒนาความรู้  ความสามารถและ
วิสัยทัศน์  ร้อยละ  67  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน  ร้อยละ  60.9   

ด้านการด าเนินการ  มีระดับความพึงพอใจระดับ 5  จ านวน  3  ข้อ ท่ีระดับความพึง
พอใจสูง  ได้แก่การดูแลเอาในใส่ของคณะเจ้าหน้าท่ีจากสพป.เชียงใหม่ เขต 4  ร้อยละ 60.9   
ระยะเวลาในการจัดด าเนินการโครงการ    การชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง    
คิดเป็นร้อยละ 48.7  ความสะดวกปลอดภัยของรถโดยสารท่ีใช้ในการเดินทาง  ร้อยละ 26.8   
กิจกรรมนันทนาการขณะเดินทาง ร้อยละ 20.7   

ด้านการน าไปปรับใช้กับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  มีผลการประเมินความพึงพอใจ  อยู่ใน
ระดับ 5    ท้ังสองข้อ  ได้แก่  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ร้อยละ  79.2  การน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าท่ี  ร้อยละ  73   

ส่วนประโยชน์ที่ได้  และน ามาปรับใช้ในโรงเรียน  ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่  ระบุว่า  
สามารถน าความรู้  ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  ครั้งนี้  สามารถน ามาปรับใช้ในเรื่องการจัด
ภูมิทัศน์  อาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน 

 

 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ให้ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ปีพ.ศ. 2561  ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการ  ดังนี้ 
          1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจ า
ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
                  2.  เพื่อพัฒนาลูกจ้างให้สามารถพัฒนาตนเอง  น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท้ังภายในและนอกห้องเรียน 
                  3.  สร้างขวัญ  ก าลังใจ  แรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ 
                  4.  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของลูกจ้างชั่วคราวและ
ลูกจ้างประจ าในการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  จากการด าเนินการมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  ดังนี้   

  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการด าเนินการ  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการ  มี
ความพึงพอใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการ  ในระดับ 4  สูง  คิดเป็นร้อยละ  60.9  
ระยะเวลาในการด าเนินการ  การชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  มีความพึงพอใจ
ระดับ 5     ทุกรายการ  คิดเป็นร้อยละ 48.7  ความสะดวกปลอดภัยของรถโดยสารท่ีใช้ในการ
เดินทาง  มีความพึงพอใจระดับ 4  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  60.9  ด้านการดูแลเอาในใส่ของ
คณะเจ้าหน้าท่ีจากสพป.เชียงใหม่ เขต 4  มีความพึงพอใจระดับ 5  คิดเป็นร้อยละ  60.9  ส่วน
กิจกรรมนันทนาการขณะเดินทาง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ าสุด  คิดเป็นร้อยละ  63.4 

  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/เนื้อหา
สาระ  มีความพึงพอใจระดับ 5  สูงกว่าระดับอื่นทุกข้อการประเมิน  เรียงล าดับ  ดังนี้  การสร้าง
ขวัญก าลังใจ  คิดเป็นร้อยละ 100  การพัฒนาความรู้  ความสามารถและวิสัยทัศน์  คิดเป็นร้อย
ละ  67     การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ  60.9   



 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการน าไปปรับใช้กับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  มีความ
พึงพอใจระดับ 5  สูงกว่าระดับอื่นทุกข้อการประเมิน  เรียงล าดับ  ดังนี้  ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน  คิดเป็นร้อยละ 79.2  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าท่ี  คิดเป็นร้อย
ละ  73     

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
1.  สร้างวิสัยทัศน์  และสร้างความคิดริเร่ิมใหม่ๆ 
2.  สามารถน ามาใช้ในโรงเรียน 
3.  ได้ความรู้น าไปปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียน 
4.  ใช้ได้ตามอัตภาพของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณน้อย 
5.  สามารถน ามาปรับภูมิทัศน์  การจัดการเรื่องความสะอาด  วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สะดวกต่อการน ามาใช้ 
6.  บางอย่างน าไปปรับใช้ในโรงเรียนได้ 
7.  จะน าส่ิงท่ีได้พบไปปรึกษาคณะครูปรับใช้ในโรงเรียน 
8.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารสถานศึกษา  การบริหารบุคคล  และการบริหารงาน
ท่ัวไป 
9.  ด้านวิชาการ  นักเรียน  มีความรู้  ความสามารถหลายด้าน 
10.  ด้านอาคารสถานท่ี  จัดได้เป็นแบบอย่างท่ีดี  มีการจัดสวนหย่อมไว้หน้าอาคารอย่างสวยงาม  
บริเวณโรงเรียนสะอาด  มีการจัดท่ีนั่งพักผ่อนให้นักเรียนอย่างเพียงพอ  และมีการวางถังขยะไว้ทุก
จุดอย่างเหมาะสม 
11.  จะน าประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับสถานท่ีของโรงเรียนให้สะอาด  เป็นสัดส่วน 
12.  จะน ามาพัฒนางานของตนในเรื่องความสะอาด  การจัดบริเวณโรงเรียน 
13.  จะน ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
14.  ได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ  การจัดเก็บขยะ 
15.  ได้รับความรู้หลากหลาย  เช่น  การจัดมุมต่างๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  การท าตัวหนังสือเพื่อ
เป็นมุมพักผ่อนตามจุดต่างๆ   
16.  การจัดท าป้ายตามหน้าห้องต่างๆ 
17.  ได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
18.  ได้รับความสนุกสนาน  มีความสุข  มีความสามัคคี  ได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
19.  ได้รู้วิธีก าจัดขยะท่ีถูกวิธี  และมีประโยชน์ต่อธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้ไส้เดือน
ในการย่อยสลาย 
20.  ได้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม  การวางแปลนท่ีเป็นระเบียบ 
21.  ได้แนวคิดในการปฏิบัติงาน  ร่วมกับชุมชน  เพ่ือน ามาพัฒนาสถานศึกษา 

 



ด้านความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.  ต้องการให้มีการอบรมในเรื่องไฟฟ้า  ช่วงปิดภาคเรียน 
2.  ต้องการก าลังคนช่วย 
3.  ต้องการงบประมาณด าเนินการ 
4.  ต้องการให้มีโครงการพัฒนาเช่นนี้ทุกปี  

 ข้อเสนอแนะเพ่ือนไปสู่การพัฒนาโครงการต่อไป  ดังนี้ 

1.  ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างอย่างต่อเนื่องทุกปี 
2.  ควรให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการเลือกสถานท่ีประชุม 
3.  ควรมีการนิเทศติดตามผลโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือรับทราบผลการน าองค์ความรู้ไปใช้
   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 
 
 
 



 
 

  

 
   

 
 
 
 


