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รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการฟิกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงาน 
และทักษะด้านเทคโนโลยีติจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมฟิกอบรมเซิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” 

ระหว่างวับท่ี ๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัลไพน้ กอล์ฟ รีสอร์ท อำ๓อบ้านธิ จังหวัดลำพูน.

ผู้จัดทำรายงาน 
นายเกรียงศักดิ๋ จันทวรรณกูร 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

องค์การบริหารสวนจังหวัดลำพน
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๑. โครงการแกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการเสริมสร้างลมรรถนะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมแกอบรมเซิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู”

๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๓. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- คำส่ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มีคำส่ังที, ๓(๕'๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
- การสำรวจและส่วนราชการส่งรายซ่ือบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าร่วมโครงการ
- หนังสือฃออนุมิต'ให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าร่วมโครงการๆ
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๕๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
- หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการแกอบรม และแบบตอบรับเป็นวิทยากร
- หนังสือเชิญประธานในพิธีเปิดและพิธีปีดโครงการฯ
- คำกล่าวรายงานพิธีเปิดและพิธีปิด
- คำกล่าวเปิดการแกอบรมและปิดการแกอบรม
- กำหนดการแกอบรม
- บัญชีรายซื่อผู้เข้าร่วมโครงการแกอบรม 
-เอกสารประกอบการแกอบรม

๔. ภาพประกอบโครงการ



๑
บทสรุป

โครงการปีกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ภาย'ใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ'พัฒนา'ทักษะการ'ปฏิบัติงานและ'ทักษะด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมปีกอบรมเซิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร 
“การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” ดำเนินการโดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร 
สายสนับสนุนการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนและการสร้าง 
นวัตกรรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างบุคลากรท่ีปฏิบีติงานต่างสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานชองตนเอง

โครงการๆ ดังกล่าว จัดปีกอบรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันท่ี 
๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๕:๖๕: ณ โรงแรมอัลไพนํ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก 
คณะวิทยากร จำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ยะบุญธง ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐาน 
และการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เจตนา เมืองมูล อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านสันปาสัก จังหวัดเชียงใหม่ นายพิสิฐศักด้ิ ดวงพรม ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าข้าม 
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวซนันท์ธิดา ประพิณ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน จังหวัดลำพูน 
และนายพิเขษฐ์ใจปวน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน การปีกอบรมในครั้งนี้ 
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา จำนวน 
๖๕: คน โดยการจัดปีกอบรมของโครงการฯ มีผู้เ,ข้ารับการ'ปีกอบรม จำนวน ๕:๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๗

ผู้ดำเนินโครงการได้นำหลักการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP M odelในการสำรวจความพิงพอใจ 
ชองผู้เข้ารับการปีกอบรม และประเมินผลสัมฤทธ้ีฃองโครงการๆ โดยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๒๐ แปรผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านบริบทชองโครงการๆ (Context) ได้แก่ เน้ือหาและหลักสูตร 
ชองโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๐ แปรผลอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านปีจจัยนำเข้า (Input) 
ได้แก่ วิทยากร มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ แปรผลอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านการดำเนินการ 
(Process) มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ แปรผลอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินด้านผลผลิต (Product) 
ได้แก่ ความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากการปีกอบรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ แปรผลอยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการและการจัดโครงการปีกอบรม พบว่า การได้รับการอบรมคร้ังนี้ทำให้ได้แนวคิด 
ในการสร้างสื่อแบบใหม่  ๆ ให้กับนักเรียน ควรใช้ระยะเวลาในการอบรมมากกว่านี้เนื่องจากเนื้อหาการปีกอบรม 
มีจำนวนมากและควรเน้นวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียด และผู้เข้ารับการอบรมได้เสนอให้จัดอบรมในหลักสูตรอื่น  ๆ
ได้แก่ วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการครู การทำวิจัยและส่ือเทคโนโลยี การผลิตส่ือการสอน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวศึกษา และการพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และวิชาชีพช่าง

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



k)

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการปีกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการเสริมลร้างสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงาน 
และทักษะต้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมปีกอบรมเซิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราฃการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุบทางการศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” 

ระหว่างวันท่ี ๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้านการพัฒนาการศึกษา โดยการส่งเสริมและพัฒนา 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเท่า 
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมต่อสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการเทคโนโลยีและการบริหารงานแบบมืออาชีพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการสำรวจความจำเป็นในการปีกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เอ๕๖๕ พบว่า สถานศึกษาและบุคลากรชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความ 
ต้องการให้พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้: คุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ : กลยุทธ์ 
ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ : การจัดทำแผนการเรียนรู้/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคล/ แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการจัดประสบการณ์ และการสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทาง 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ มีความต้องการให้พัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ การพัฒนา 
ผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้ การบริหารจัดการขั้นเรียน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจและการมีวิสัยทัศน์ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ 
ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งมติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีผลบังคับใช้และถือปฏิบัติ

หลักการและเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวทำให้มีการดำเนินโครงการปีกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 
และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการ 
เสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมปีกอบรมเซิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการ 
เรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร สายสนับสนุน 
ทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการเสริมสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี 
Active Learning และการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก,ผู้เรียน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำให้สามารถความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ



๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมให้กับข้าราชการครู บุคลากร 

ทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๓.๒ เพื่อให้ข้าราซการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความรู้ความเข้าในระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
๓.๓ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่างสถานศึกษาในสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของตนเอง

๓. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ
๓.๑ เบีาหมายของโครงการ

๑) ข้าราขการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอน มีความเข้าในระเบียบหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

๒) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้ารับการปีกอบรม จำนวน ๖๕: คน

๓.๒ สถานท่ี วัน และเวลาดำเนินงาน
โรงแรมอัลไพนํ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันท่ี ๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔

๓.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ
๑) ศึกษาข้อมูลจากผลการสำรวจความจำเป็นในการปีกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูนกำหนดวัตถุประสงค์ หัว,ข้อการ่ฝืกอบ'รม และประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
๒) จัดทำร่างโครงการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๓) ประสานวิทยากร ประสานสถานที่ปีกอบรม และจัดเตรียมความพร้อมของเอกสาร อุปกรณ์ 

ท่ีใข้ในการปีกอบรม
๔) เสนอขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการปีกอบรม คำส่ัง และหนังสือเพื่อแจ้งส่วนราซการเข้าร่วม 

โครงการปีกอบรม
๔) ดำเนินการจัดปีกอบรม มีระยะเวลา ๒ วัน ดังน้ี 

วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๔
หัวข้อปีกอบรม (ภาคเข้า-บ่าย) การจัดการเรียนรู้เซิงรุก: เทคนิคและวิธีการ (Active Learning) 
วิทยากร ๑. ดร.ปริยาดา ทะพิงค์แก

๒. นายพิสิฐศักดิ้ ดวงพรม 
๓. นางสาวซนันทํธิดา ประพิณ 
๔. นายพิเขษฐ์ ใจปวน



วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕:๖๕ (ต่อ)
หัวข้อผีกอบรม (ภาคคร) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาฐานการวิจัยและการปฏิบัติการ-

พฒนาโครงร่างการวิจัย
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔

หัวข้อผีกอบรม (ภาคเข้า) 

วิทยากร
หัวข้อผีกอบรม (ภาคบ่าย)

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาฐานการวิจัยและการปฏิบัติการ-
พัฒนาโครงร่างการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว ๙/๒(ร๖๔ หรือ ว PA)

วิทยากร ดร.เจตนา เมืองมูล
๖) ประเมินผลและรายงานผลโครงการ

๔. ผลการประเมินโครงการ
๔.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยกองการเจ้าหน้าที่มีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ โครงการผีเกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมผีกอบรมเซิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
หลักสูตร “ การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และบุคลากร สายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการ 
เสริมสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Active Learning และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่ผู้เรียน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
ทำให้สามารถความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ตั้งข้อบัญญ้ต 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำป ีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ กองการเจ้าหน้าท ี่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะ 
รายจ่ายอื่น  ๆ หน้า ๑๔๗ ข้อ ๑๓ โครงการผีกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรชององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งไว้๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 
โครงการๆ เป็นเงิน ๒๑๙,๓๐๐.-บาท โครงการดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน ๒๔๖๔ โดยจัดผีกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔ ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท 
อำเภอบ้านซิ จังหวัดลำพูน



การดำเนินโครงการได้มีการสำรวจรายซื่อ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการๆ เพื่อขออนุมัติและมี 
คำส่ังให้เข้าร่วมโครงการ รวมท้ังส้ิน ๖๗ ราย ประกอบด้วย

๑) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เข้ารับการผีกอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวน ๔๙ ราย 

๒) ผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๒ ราย 
๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการผีกอบรม จำนวน ๖ ราย

๔.๒ การรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการผีกอบรม จำนวน ๔๒ ราย จากจำนวนเข้ารับ 
การผีกอบรม ๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๓

๔.๓ ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
๑) การประเม ินผลเซ ิงค ุณภาพ ม ีการดำเน ินโครงการโดยการจัดผ ีกอบรมระหว่างวันท ี่ 

๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔ ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร้ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ได้รับการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ต่างสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานชองตนเอง 

๒) การประเมินผลเซิงปริมาณ
๒.๑) เบ้าหมายของโครงการๆ ได้กำหนดกลุ่มเบ้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากร 

ทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้ารับการผีเกอบรม 
จำนวน ๖๔ คน โดยการจัดผีกอบรมของโครงการฯ มีผู้เข้ารับการผีกอบรม จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๗ 

๒.๒) การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการผีกอบรม มีการวิเคราะห์ 
ข ้อมูลด้วยการแจกแจงข้อมูลทางสถิติ เป็นค่าเฉลี่ย และร้อยละ โดยกำหนดประเด็นความคิดเห็น ๔ ด้าน 
ตามหลักการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model ได้แก่

๑. ด้านเนื้อหาและหลักสูตร (Context) ประกอบด้วย
- เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/หสักสูตร
- หลักสูตรการผีกอบรมสอดคล้องกับสภาพบ้ญหาในปีจจุบัน
- ระยะเวลาการผีกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา
- เอกสารประกอบการผีกอบรมครบล้วน 

๒. ด้านวิทยากร (Input) ประกอบด้วย
- มีความรู้ ประสบการณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยาย
- การบรรยายเนื้อหามีความต่อเนื่อง ครบถ้วน
- วิธีการและภาษาท่ีใข้ในการผีกอบรมน่าสนใจ เข้าใจง่าย
- เปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบคำถามตรงประเด็น



๖
๓. ด้านการดำเนินการ (Process) ประกอบด้วย

- มีมาตรการฟ้องกันโรค เข่น โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2 0 1 9

- ความพร้อมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ์
- สถานท่ี อาหารและเครื่องดื่ม สะอาด ปลอดภัย มีความเหมาะสม
- การประสานงานและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 

๔. ด้านความรู้และประโยขน์ท่ีได้รับ (Product) ประกอบด้วย
- หลังจากได้รับกานึเกอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มชื้นเพียงใด
- ท่านสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปใข้ในการปฏิษัติงานได้
- ท่านสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดหรือแนะนำเพ่ือนร่วมงานได้
- ประโยชน์ที่ได้รับจากกาฟ้กอบรม

ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังน้ี 
มากท่ีสุด ให้ ๔ คะแนน
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยท่ีสุด

ให้ ๔ คะแนน 
ให้ ๓ คะแนน 
ให้ ๒ คะแนน 
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย (ท่ีมา htlps//edamsaactiyjerTvlTDme(joumalJle/๖๓pdf) ดังน้ี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ -  ๔.๐๐ หมายถึงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย

๓.๔๑ -  ๔.๔๐ หมายถึงอยู่ในเกณฑ์มาก 
๒.๔๑ -  ๓.๔๐ หมายถึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
๑.๔๑ -  ๒.๔๐ หมายถึงอยู่ในเกณฑ์น้อย 
๑.๐๐ -  ๑.๔๐ หมายถึงอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด



๗
ตารางที่ ๑ ด้านเนื้อหาและหลักสูตร (Context)

ระดับคว"มคิดเห็บ

ประเด็นคทามคิดเห็น มากที่สุด 

(๔)

มาก

(๔)

ปานกลาง 

(๓)

น้อย

(๒)

น้อยที่สุด

(๑)

ค่าเอลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

แปรผล

เนื้อหาครอบคลุมตา!ทัตถุประสงค์ฃอง่๒รงการA1ลักสูตร ๔ ๖ .๑ ๔ ๔ ๐ .๐ ๐ ๓.๘๔ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๔๒ ๐.๔๗ มาก

๒๔ ๒ ๖ ๒ ๐ ๐

หลักสูตรโทร่ฝิ กอชร.สอดคล้องกับสภา,V■ ฟ้ ญหาในปิ จจุบัน ๔ ๑.๙๒ ๔๒.๓๑ ๔.๗๗ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๔ ๖ ๐ .๖ ๑ มาก
๒๗ tab ๓ ๐ ๐

ระยะเวลาการฟ ิกอบ รม เห ม าะส ม ก ับ เน ึ๋อห า ๓๖.๔๔ ๔๒.๓๑ ๒ ๑.๑(^ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔ .๑๔ ๐ .๗๔ มาก

๑ ๙ ๒๒ ๑ ๑ ๐ ๐
เอกสารประกอบการฟ ิกอบรมครบถ ้วน ๒ ๔ .๐๐ ๔๒.๘๔ ๑๙.๒ ๓ ๑ .๙๒ ๐ .๐ ๐ ๔.๐๒ ๐.๗๓ มาก

๑ ๖ ๑๓ ๑ ๐ ๐
รวม ๔.๒๖ ๐ .๔๗ มาก

ตารางที่ ๒ ด้านวิทยากร (Input)

ระดับความคิดเห็น

ประเด็นความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ส่วน แปรผล
เบี่ยงเบน

(๔) (๔) (๓) (๒) (๑) มาตรฐาน

ม ีความร ู้ ประสบการณ ์ตรงก ับ ห ัวข ้อท ี่บ รรยาย ๖๔.๓๘ ๒๘.๘๔ ๘.๗๗ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔ .๖ ๐ ๐ .๖ ๐ มากท ี่ส ุด

๓๔ ๑๔ ๓ ๐ ๐
การบ รรยายเน ื้อห าม ีความ ต ่อ เน ื่อง ครบถ้วน ๔๔.๗๗ ๔๐.๓๘ ๓.๘๔ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๔๒ ๐.๔๘ มากท ี่ส ุด

๒๙ ๒๑ ๑๒ ๐ ๐
ว ิธ ีการและภาษ าท ี่ใข ้ใน การฟ ิกอบ รมน ่าสน ใจ เข ้าใจง ่าย ๔ ๐ .๐ ๐ ๔๐.๓๘ ๙ .๖๒ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๔๐ ๐ .๖ ๖ มาก

๒๖ ๒๑ ๔ ๐ ๐
เป ิดโอกาสให ้ซ ักถาม และตอบคำถาม ตรงป ระเด ็น ๔๔.๗๗ ๓ ๖.๔ ๔ ๗ .๖ ๙ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๔๘ ๐ .๖ ๔ มาก

๒๙ ๑ ๙ ๔ o o

รวม ๔.๕๐ ๐.๔๗ มาก



ตารางที่ ๓ ด้านการดำเนินการ (Process)
๘

ระด ับความค ิดเห ็น

ประเด ็นความค ิดเห ็น มากท ี่ส ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ส ุด ค ่าเฉล ี่ย ส่วน
เบ ี่ยงเบน แปรผล

(๔) (๔) (๓) (๒) (๑) มาตรฐาน
มีมาตรการป้องกันโรค เซ่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -  2019 ๔๔.๒๓ ๔ ๐ .๐ ๐ ๔.๗๗ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๓๘ ๐ .๖ ๐ มาก

๒๓ ๒ ๖ ๓ ๐ ๐
ความศร้อมของอุปโเรณ๒ต'ทัศนูปกรณ์ ๔ ๗ .๖๙ ๓๘.๔๖ ๓ .๘๔ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ (i.(เร่ื(รร่ื ๐.๔๘ มากท ี่ส ุด

๓๐ ๒๐ ๒ ๐ ๐
สถานท่ี อาหารและเครื่องดื่ม สะอาด ปลอดภัยมีความเหมาะสม ๖๓ .๔ ๖ ๓๖.๔๔ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๖๓ ๐ .๔ ๙ มากท ี่ส ุด

๓๓ ๑ ๙ ๐ ๐ ๐
การประสานงานและอำใภยควานสะดวกของเจ้าหน้าท่ี ๔๓.๘๔ ๔๒.๓๑ ๓.๘๔ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๔๐ ๐.๔๘ มาก

๒๘ Isb ๒ ๐ ๐

รวม ๔.๔ ๑ ๐.๔๘ มากท ี่ส ุด

ตารางที่ ๔ ด้านความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับ (Product)

ระดับความคิดเห็น

ประเด็นความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานก๓ ง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ส่วน
แปรผลเบี่ยงเบน

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) มาตรฐาน

หลังจากได้รั’บการผึเ กอบรม ท่ านมี ความรู้ความเข้าใจแพ มช้ืน,พี ยงใด ๓๘.๔๖ (&ร่ื(ร). Ĝ ls ๙ .๖๒ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๒๙ ๐ .๖ ๔ มาก
๒๐ ๒๗ ๔ ๐ ๐

ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไบใข้ในการปฏิบัติงานได้ ๔๐.๓๘ ๔ ๑.๙๒ ๗ .๖ ๙ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๓๓ ๐ .๖๒ มาก
๒๑ ๒๗ (ริบ่ี ๐ ๐

ท่านส0มารถ'นำควกมรู้ท่ี'ได้,รับ'ไปถ,ายmอลพืนเนบัาเพื่อเภัวมงานได้ ๓๖.๔๔ ๔ ๗ .๖๙ ๔.๗๗ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๔.๓๑ ๐.๔๘ มาก
๑ ๙ ๓๐ ๓ ๐ ๐

ประโยชน์ที่ได้รับจากกาฟ้ กอบรม ๔ ๐ .๐ ๐ ๔๔.๒๓ ๔.๗๗ ๐ .๐ ๐ ๐ .๐ ๐ (ริบ่ี.(ริร่ื(ริร่ื ๐ .๖ ๑ มาก
๒ ๖ ๒๓ ๓ ๐ ๐

มากรวม ๔.๓๔ ๐.๔๗



ตารางที่ (ะ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการผีกอบรม และประเมินผลส้มฤทธ้ิฃอง,โครงการ'ฯ

ประเด ็นความค ิดเห ็บ ค ่าเฉล ี่ย ส ่วนเบ ี่ยงเบน  

มาตรฐาน

แปรผล

ด ้านเน ื้อหาของหล ักส ูตร (C o n tex t) ๔.๒๖ ๐.๔๗ มาก
ด ้านว ิท ยากร (Input) รป็ dโ(ว 0.๔ ๗ มาก
ด ้าน การดำเน ิน การ (P ro cess) (ริบ่ี.(^(ร) ๐.๔๘ มาก
ด ้านความร ู้และประโยชน ์ท ี่ได ้ร ับ  (P rod u ct) ๔.๓๔ ๐.๔๗ มาก

รวม ๔.๔๑ ๐ .๔ ๖ มาก

สรุปความคิดเห็นความพึงพอใจในการจัดผีเกอบรมในภาพรวม และประเมินผลส้มฤทธี้ของ 
โครงการฯ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ แปรผลความพึงพอใจในการจัดผีกอบรมครั้งนี๋ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการผีกอบรมในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังน้ี

๑) ด้านเนื้อหาและหลักสูตร (Context) (ตารางที่ ๑) มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๐ 
แปรผลอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า หลักสูตรการผีกอบรมสอดคล้องกับสภาพปิญหาในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๖ 
แปรผลอยู่ในระดับมาก มีการกำหนดเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ 
แปรผลอยู่ในระดับมาก ระยะเวลาการผีกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๔ แปรผลอยู่ในระดับมาก 
และผู้เข้ารับการผีกอบรมได้รับเอกสารประกอบการผีกอบรมครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ แปรผลอยู่ในระดับมาก

๒) ด ้านวิทยากร (Input) (ตารางที่ ๒) ม ีค ่าเฉลี่ย ๔.๔๐ ค ิดเป ็นร้อยละ ๙ ๐ .๐ ๐  แปรผล 
อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยาย มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ แปรผล 
อยู่ในระดับมากที่สุด การบรรยายเนื้อหามีความต่อเนื่อง ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ แปรผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีการเปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบคำถามตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ แปรผลอยู่ในระดับมาก และวิธีการและ 
ภาษาท่ีใช้ในการผีกอบรมน่าสนใจ เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ แปรผลอยู่ในระดับมาก

๓) ด้านการดำเนินการ (Process) (ตารางที่ ๓) มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ แปรผล 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยพบว่า สถานท่ี อาหารและเครื่องดื่ม สะอาด ปลอดภัย มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ 
แปรผลอยู่ในระดับมากที่สุด ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ แปรผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
การประสานงานและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ แปรผลอยู่ในระดับมาก และมีมาตรการ 
ป้องกันโรค เข่น โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา -  2019 มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ แปรผลอยู่ในระดับมาก

๔ )ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ (Product) (ตารางที่ ๔ )มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๔คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๘๐ แปรผลอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ประโยชน์ท่ีได้รับจากการผีกอบรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ แปรผลอยู่ในระดับมาก 
ผู้เข้ารับการผีกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใข้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ แปรผลอยู่ในระดับมาก 
ผู้เข้ารับการผีกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดหรือแนะนำเพื่อนร่วมงานได้ ทีค่าเฉลี่ย ๔.๓๑ แปรผลอยู่ 
ในระดับมาก และหลังจากได้รับการผีกอบรมผู้เข้ารับการผีกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มชื้น มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ 
แปรผลอยู่ในระดับมาก



นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการผีเกอบรมได้แสดงความคิดเห็นจากคำถามปลายเปิด จำนวน ๒ คำถาม คือ 
ข้อท่ี ๑ ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ มีผู้แสดงความคิดเห็น ดังน้ี

๑.๑ การอบรมมีเน้ือหามากควรมีระยะเวลาอบรมมากกว่าน้ี/ เน้นวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียด 
๑.๒ การอบรมครั้งน้ีทำให้ได้แนวคิดการสร้างส่ือแบบใหม่ๆให้กับนักเรียน 
๑.๓ การบรรยายควรมีเอกสารประกอบทุกเรื่อง 
๑.๔ ควรจัดคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คให้ผู้เข้าอบรม 

ข้อท่ี ๒ หลักสูตรการ'ผีกอบรมอ่ืน  ๆท่ีคิดเห็นว,ามีความจำเป็นในการจัดแกอบรมมีผู้แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 
๒.๑ วินัยและจรรยาบรรณข้าราซการครู 
๒.๒ การทำวิจัยและส่ือเทคโนโลยี 
๒.๓ การผลิตส่ือการสอน 
๒.๔ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๒.๕ หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวศึกษา
๒.๖ การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และวิชาชีพช่าง

๔.๔ ปิญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ป้ญหา
๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้มีระเบียบ ข้อบังคับ 

ของทางราซการในการกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้ผู้ 
ดำเนินโครงการจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดๆ และมาตรการต่าง  ๆ ท่ีทางราชการกำหนด และจำเป็นต้อง 
ปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการ การ'จัดผีเกอบรม เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการท่ีกำหนด
๕. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/ กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายของโครงการผีเกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมผีเกอบรมเขิงปฏิบัติการ
เพือพัฒนาศักยภาพข้าราขการครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” รวมเป็น 
เงินท้ังส้ิน ๑๔๓,๔๗๐.๕๐ บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนสามพันส่ีร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์) ประกอบด้วย 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าเอกสารประกอบการผเีกอบรม ๒,๙๒๐.๕๐ บาท
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๓,๙๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ๓๕,๒๕๐.๐๐ บาท
๕. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๖. ค่าเช่าที่พัก ๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท

๑๔๓■ ๔๗ท.๕๐ บาทรวมเป็นเงิน



๑๐
๖. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินโครงการเซิงคุณภาพ มีการดำเนินโครงการโดยการจัดผีกอบรมระหว่างวันที, 
๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๕ ณ โรงแรมอัลโพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ได้รับการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ต่างสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส,วนจังหวัดลำพูน นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของตนเอง โดยกำหนด 
กลุ่มเป๋าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้ารับการผีกอบรม จำนวน ๔๙ คน

ผู้ดำเนินโครงการได้สำรวจความพึงพอใจชองผู้เข้ารับการผีกอบรม และประเมินผลสัมฤทธิ้ฃอง 
โครงการฯ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ แปรผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การประเมิน 
ด้านบริบทชองโครงการฯ (Context) ได้แก่ เน้ือหาและหลักสูตรของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๐ 
แปรผลอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านป๋จจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ วิทยากร มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๐๐ แปรผลอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านการดำเนินการ (Process) มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๒๐ แปรผลอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินด้านผลผลิต (Product) ได้แก่ ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การผีกอบรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ แปรผลอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการและการจัดโครงการผีกอบรม พบว่า การได้รับการอบรมคร้ังน้ืทำให้ 
ได้แนวคิดในการสร้างส่ือแบบใหม่  ๆให้กับนักเรียน ควรใช้ระยะเวลาในการอบรมมากกว่าน้ีเน่ืองจากเน้ือหาการผีกอบรม 
มีจำนวนมากและควรเน้นวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียด และผู้เข้ารับการอบรมได้เสนอให้จัดอบรมในหลักสูตรอื่น  ๆ
ได้แก่ วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการครู การทำวิจัยและส่ือเทคโนโลยี การผลิตส่ือการสอน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวศึกษา และการพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และวิชาชีพช่าง

ผู้จัดทำรายงาน :
นายเกรียงคักดิ๋ จันทวรรณกูร 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



ภาคผนวก



๑. โครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงาน 

และทักษะต้านเทคโนโลยีติจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรม‘ฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” 
ระหว่างวันท่ี ๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔ ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
ต้นเรื่อง
นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้านการพัฒนาการศึกษา โดยการส่งเสริมและ 

พ ัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให ้ม ีค ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิ พ ัฒนาการศึกษา 
ให้มีคุณภาพเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมต่อสู่การสร้างงาบ สร้างอาชีพ รวมท้ังการสนับสนุน 
การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีท ักษะทางวิชาการเทคโนโลยีและการบริหารงาน 
แบบมืออาชีพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยกองการเจ้าหน้าที่มีแผนการดำเนินงาน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๕ โครงการปีกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรชององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนประกอบด้วย ๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๒) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๓) โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันชองบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (Knowledge M anagem en t: KM) 
และ ๔) โครงการส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (เอกสารหมายเลข ๑)

ข้อเท็จจริง
๑. กองการเจ ้าหน ้าท ี่จะดำเน ินโครงการร ิ)กอบรม สัมมนา ศ ึกษาด ูงาน  และพ ัฒนา 

บ ุคลากรขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต ้โครงการ 
เสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมริเกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร ‘'การสร้างนวัตกรรม 
การเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราขการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการเสริมสร้างทักษะการ 
จัดการเรียนก'รสอนและการสร้างนวัตกรรม มีความรู้ความเข้าในระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ตำแหน่งและวิทยฐานะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่างสถานศึกษาในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของตนเอง กลุ่มเป๋า'หมาย ได้แก่ ข้าราชการครู 
บ ุคลากรทางการศ ึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ส ังก ัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน 
จำนวน ๖๕ คน มีกำหนดการจัดริเกอบรมนอกสถานท่ี ระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันท่ี ๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๙,๕๕๐.-บาท (สองแสนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รายละเอ ียดปรากฏ 
ตามโครงการฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้)

๒. ...



- ๒ -

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ต้ังข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ กองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าไข้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น  ๆ หน้า ๑๕๗ข้อ ๑๓ โครงการปีกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๒1๕0 ๐ ,๐ 0 ๐ .-บาท 
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข ๒)

ข้อระเบียบ
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม และการเข้ารับการปีกอบรม 

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน 

ส่วนตำบล และให้หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขานุการ และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
สูกจ้า^อพนักงานจ้างชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ีงได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ,ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตลอดจนผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เข้ารับการปีกอบรม 

“การป ีกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประช ุมทางว ิชาการหรือเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ 
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การปีกศึกษา การดูงาน การปีกงานหรือที่เรียกขื่อ 
อย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ท่ีมี'วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

“ผู้เข้ารับการปีกอบรม” หมายความรวมถึง บุคคลภายนอกที่เข้ารับการปีกอบรมตามโครงการ 
หรือหลักสูตรการปีกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด

“ค่าอาหาร” หมายความว่า ค่าอาหารมื้อเข้า อาหารมื้อกลางวัน และอาหารมื้อเย็น และรวมถึง 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ข้อ ๑๒ โครงการหรือหลักสูตรการปีกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการปีกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมได้ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีปีกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและบิดการปีกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเชียน และอุปกรณ์ 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
(๖) ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการปีกอบรม 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง  ๆ ในการปีกอบรม
(๙) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการปีกอบรม 

(๑๐) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

(๑๑) ...



(๑๑) ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) ค่าอาหาร 
(๑๔) ค่าเ*ซ่าท่ีพัก 
(๑๔) ค่ายานพาหนะ
(๑๖) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการแกอบรม
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๑๑) ให ้เบ ิกจ่ายได้เท ่าท ี่จ ่ายจริง แต่'ไม่เกินอัตราตามบัญชี 

หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการแกอบรมที่ม ีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ ๒๒ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการแกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหาร 
ตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้

การจัดอาหารให้แก'บุคคลตามข้อ ๒๒ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ ๑๙ ในโครงการหรือหลักสูตรการแกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเข่าที่พักให้แก, 
บุคคลตามข้อ ๒๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการแกอบรมเบิกจ่ายค่าเข่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่ 
เกินอัตราค่าเข่าที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๒๐ ในโครงการหรือหลักสูตรการแกอบรมที่มียานพาหนะให้บุคคลตามข้อ ๒๒ ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี

(๑) กรณ ีใช ้ยานพาหนะขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นท ี่จ ัดแกอบรม หร ือกรณ ีย ืม 
ยานพาหนะจากหน่วยงานอื่นให้เบิกจ่ายค่าเซื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจำทางหรือเข่าเหมายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่ 
จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

ข้อ ๒๒ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแกอบรมตามระเบียบนี้ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเป็ดหรือพิธีบิดการแกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน
(๒) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการแกอบรม
(๓)วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการแกอบรม 
(๔) ผู้สังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนี่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการแกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะ 

เบิกจ่ายจากด้นสังกัดให้ทำได้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดแกอบรมร้องขอ และต้นสังกัดตกลงยินยอม 
๒. หนังสือท่ี ลพ ๐๐๓๒/ว ๑๗๑๖ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๔๖๔ แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔๔ จึงเห็นขอบให้การจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรม 
ที่จ ัดโดยองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฯ สามารถจัดได้ 
โดยไม่ต้องขออนุญาตตามคำส่ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ท่ี ๑๔/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เฉพาะกรณีที่ม ีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ คน โดยผู้ผ ู้จ ัดกิจกรรมจะต้องปฏิบ ัต ิ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อเสนอ ...



ข้อเสนอ
เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเพนดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๕ ขององค์การ1บริหาร

ส่วนจังหวัดลำพูน จึงเห็นควรอนุมัติโครงการปีกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕; ภายใติโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงาน 
และทักษะด้านเทคโนโลยีติจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมปีกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสบุนทางการศึกษา สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” 
และมอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการๆ ลังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี๋

(นายสพุจ, ‘บร)
§0า1นวยการทองการพา้หน'้า,M

(บายครณุ'พพ,น อบิด)ี
รองปลคัองคการบรvิrไรสว่นจงัหพลั'ํ‘พูน2 5 พ.ค. 2565

anvroju  >1$

(บายวชิยั บญุอดุรพร)
รองบายกองคก์ารบรหิารสา่บจงัหา®ส '่ 1 พ ูน

ริ ส่ พ.ค. ใร̂ ๖̂
(นายเสรมิชยั ลีเ้ฃยีาวงค)์

ปลดัองคการบรหิารส่า,นจ:ั‘หา®ส่า'พูน
2 7 พ.ค. 2565

(ป้โผ

(นายอนสุรณ  ์ วงคว์รรผ)
นาอฬงคก์ารบรหิารสา่บจงัหาดสา่พมู



ประมาณการโครงการฝึกอบรม ส้มมนVri•ทษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององคณ์ารบริหารส่วนจังหวัดสำ''พ'ประจำฟ้งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

กิจกรรมฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสบุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หลักสตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู”

ระยะเวลาฝึกอบรม ๒ วัน ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดอบรมนอกสถานที, โนพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน หรีอจังหวัดเชียงใหม่
ลำดับทิ ว ัน /เด ือน /บ ี ป ระเภ ท คาใช ้จ ่าย จำนวน หน่วยละ จำนวน (คน) จำนวนเงิน หมายเหต ุ

1 วันแรก 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 ม้ือ 100.00 8,000.00 ผ ูเช ้ารวมโครงการฯ 8 0  คน
- คาอาห ารว ่างและเคร ื่องด ื่ม  (เช ้า) 1 มื้อ 5 0 .00 80 4 ,0 0 0 .0 0 ป ระกอบ ด ้วย

(ผ ู้เช ้ารวมโครงการฯ 8 0  คน) 1 บ ุคลากรสำน ักงาน  6 คน
- ค ่าอาห ารวางและเคร ื่องด ื่ม  (บาย) 1 มื้อ 5 0 .00 80 4 ,0 0 0 .0 0 2 บ ุคลากรสถาน ศ ึกษ า 5 9  คน

(ผ ู้เช ้าร ่วมโครงการฯ 8 0  คน) 3 ว ิท ยาก ร 5 คน
2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 1 ม้ือ 250.00 80 20,000.00 4 ประธานโครงการ 1 คน
(ผ ู้เช ้าร ่วมโครงการฯ 8 0  คน) 5 ผ ู้ส ัง เกตการณ ์ 3 คน

3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10 ชั่วโมง 5 30,000.00 6 เจ ้าห น ้าท ี่โครงการ 6 คน
-คาสมนาค ุณ ว ิทยากร (เช ้า) เวลา 0 8 .3 0  - 12 .00  น. (ชั่วโมง) 3.5 6 0 0 .0 0 5 1 0 ,5 0 0 .0 0

-คาสมนาค ุณ ว ิทยากร (บ าย) เวลา 1 3 .00  - 1 6 .30  น. (ชั่วโมง) 3.5 6 0 0 .0 0 5 1 0 ,5 0 0 .0 0
-ค ่าสมนาค ุณ ว ิทยากร (บ าย) เวลา 1 8 .0 0  - 2 1 .0 0  น. (ชั่วโมง) 3 6 0 0 .0 0 5 9 ,0 0 0 .0 0

4. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม 1 ม้ือ 350.00 80 28,000.00
(ผ ู้เช ้าร ่วมโครงการฯ 8 0  คน)

5. คาเซาท ีพ่ัก (พักคู/ห้อง) 1 คืน 750.00 76 57,000.00
6. คาเขาท ี่พัก (พักเดี่ยว/ห้อง) 1 คืน 1,200.00 4 4,800.00 นายกฯ ปลัดฯ ว ิทยากร นอนเตี่ยว

รวม 1 4 7 ,8 0 0 .0 0
2 วับ ที่ 2 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 ม้ือ 100.00 8,000.00 ผ ้เช ้าร ่วมโครงการฯ 8 0  คน

- ค ่าอาห ารว ่างและเคร ื่องด ื่ม  (เช ้า) 1 มื้อ 5 0 .0 0 80 4 ,0 0 0 .0 0
(ผ ู้เช ้าร ่วมโครงการฯ 8 0  คน)

- ค ่าอาห ารว ่างและเคร ื่องด ื่ม  (บาย) 1 มื้อ 5 0 .0 0 80 4 ,0 0 0 .0 0
(ผ ู้เช ้ารวมโครงการฯ 8 0  คน)

2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 1 ม้ือ 250.00 80 20,000.00
(ผ ู้เช ้าร ่วมโครงการฯ 8 0  คน)

3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7 ชั่วโมง 5 24,000.00
■ คาสมนาคุณวิทยากร (เช ้า) เวลา 0 8 .3 0  - 1 2 .00  น. (ชั่วโมง) 3.5 6 0 0 .0 0 5 1 0 ,5 0 0 .0 0

-ค ่าสม น าค ุณ ว ิท ยากร (บ ่าย) เวลา 1 3 .0 0  - 17 .30  น. (ชั่วโมง) 4.5 6 0 0 .0 0 5 1 3 ,5 0 0 .0 0
m t 5 2 ,0 0 0 .0 0

3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย 65 ขด 150 65 9,750.00
รวมเฟ้นเงินจำนวน (ตัวอักษร) -สองแสนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน- 209,550.00

หมายเหตุ อัตราคาอาหาร เครื่องด่ืม และทีพัก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาโซจายการฝึกอบรม และของเจาหนาท่ีทองกิน พ.ศ. 2557



โครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖(ร: ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 

และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
กิจกรรม'ฝืกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

และบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู”

๑. หลักการและเหตุผล
๑.® อำนาจหน้าที่ : (ระบุเข่น กฎหมายจัดตั้ง พรบ. กฎหมายอื่นๆ)

0 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เร่ือง หลักเกณฑ์และ 

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
๑.๒ ความเชื่อมโยงสอดคล้อง

0  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาคร้ฐ 
0แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การฟ้องกันการทุจริตประพฤติมิขอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
0 ยุทธศาสตร์จังหวัดเมืองหัตถกรรม นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)
0หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓ สรุปสาระสำคัญ/เหตุผลและความ'จำเป็น
นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนด้านการพัฒนาการศึกษา โดยการส่งเสริมและพัฒนา 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มืคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พัฒนาการศึกษาให้มืคุณภาพ 
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมต่อสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุน 
การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการเทคโนโลยีและการบริหารงานแบบมืออาชีพ 

ตาม ป ระกาศคณ ะก รรม ก ารช ้าราชก ารองค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  จ ังหว ัดลำพ ูน  
เรื่อง หล ักเกณฑ ์และเง ื่อนไขเก ี่ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลขององค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด ลงวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๑ กำหนดว่า การพัฒนาช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการ 
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ.กำหนด หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนา 
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทำได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการสำรวจความจำเป็นในการ?รกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สถานศึกษาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
มีความต้องการให้พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้: คุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนรู้: 
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพการจัดการเรียนรู้: การจัดทำแผนการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล/ แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการจัดประสบการณ์ และการสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ม ีความต้องการให้พัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ 
การพ ัฒนาผ ู้เร ียน การออกแบบการเร ียนร ู้ การบริหารจัดการข ั้น เร ียน การพ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากร 
การวิเคราะห์และลังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจและการมีวิสัยทัศน์ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งมติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
และวิทยฐานะช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีผลบังคับใช้และถือปฏิบัติ

หลักการ ...
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หลักการและเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวทำให้มีการดำเนินโครงการ'ฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 

และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ภายใต้โครงการ 
เสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราขการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรม 
การเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู” เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร 
สายสนับสนุนทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับการเสริมสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยวิธี Active Learning และการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒(๕๖๔ ทำให้สามารถความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์

๓.๑ เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมให้กับข้าราชการครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๓.๒ เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความรู้ความเข้าในระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ 

๓.๓ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานตางสถานศึกษาในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของตนเอง
๓. เป ้าหมาย/ต ัวช้ีวัด (KPI) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) และแนวทางการดำเนินงาน/ลักษณะงาน

๓.® เป ้าหมาย/ตัวชี้ว ัด (KPI) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย 

ผลลัพธ์โครงการ 
(พิจารณาจากวัตถุประสงค์)

ผลผลิต/
เป้าหมายผลผลิต/ 

ตัวช้ี'รัด (KPI) ผลผลิต

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผลประโยชน์

บุคลากรสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการ

เซิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้าราชการครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา และบุคลากรสาย

เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียน 
การสอน มีความเข้าในระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ตำแหน่งและวิทยฐานะ ตลอดจน 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรม

สนับสนฺนทางการศึกษา สังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

KPI รายงานผลการดำเนินการ 
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐

KPI (เซิงปริมาณ) จำนวนผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม จำนวน ๖๔ คน 
KPI (เซิงคุณภาพ) ระดับความพึงพอใจ 
ชองผู้เข้ารับการฝึกอบรมเฉล่ียร้อยละ ๘๐

KPI มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ 
ฝึกอบรม จำนวน ๖๔ คน

๓.๒ ...
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๓.๒ แนวทางการดำเนินงาน/ลักษณะงาน
ดำเนินการจัดแกอบรม โดยศึกษาข้อมูลจากผลการสำรวจความจำเป็นในการแกอบรมและ 

พ ัฒ นาบ ุคลากรขององค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน กำหนดวัตถ ุประสงค ์และห ัวข ้อการแกอบรม 
บรรยายถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี 
Active Learning การสร้างนวัตกรรม และระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ มีการแกปฏิบัติ ตลอดจน 
การถาม - ตอบข้อซักถาม กำหนดการจัดแกอบรม ระยะเวลา ๒ วัน ในวันที่ ๑๘ -๑๙ มิถุนายน ๖๕๖๕ 
อบรมนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนหรือจังหวัดเชียงใหม่
๔. ความคุ้มค่า

๔.๑ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการสร้างนวัตกรรมทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 

๔.๒ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสบุนการศึกษา สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน สามารถก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ ทำให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนการสอนจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๔. จำแนกแผนงาน/หมวด (งบ) ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารงานท่ัวไป
งบ ดำเนินการ
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

๖. สถานภาพโครงการ
โครงการต่อเนื่อง

๗. วิธีดำเนินการ
๗.๑ วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการ)

๑) ศ ึกษาข้อม ูลจากผลการสำรวจความจำเป ็นในการแกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดวัตถุประสงค์ หัวข้อการแกอบรม และประมาณการณ์ค่าใช้จายในการ 
ดำเนินโครงการ

๒) จัดทำร่างโครงการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๓) ประสานวิทยากร ประสานสถานทีแ่กอบรมและหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน และ 

จัดเตรียมความพร้อมของเอกสาร อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการแกอบรม
๔) เสนอขออนุมัติให้บุคลากรเช้ารับการแกอบรม คำสั่ง และหนังสือเพื่อแจ้งส่วนราชการ 

เข้าร่วมโครงการแกอบรม
๔) ดำเนินการจัดแกอบรม 
๖) ประเมินผลและรายงานผลโครงการ

๔)...



- (Sr

๗.๒ แนวทางปฏิบัติ ะ (ระบุ เข่น คำส่ัง หนังสือส่ังการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ)
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า'ใช้จ่ายในการแกอบรม และการเข้ารับการแกอบรม 

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒ )ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๑
๓) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ท่ี ๑๔/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔ 

เร่ือง มาตรการเร่งด่วนในการบิองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซ้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -  19) 
ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

๔) ประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เร่ือง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔

๔) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔ เร่ือง ประกาศใช้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๖) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ เร่ือง ประกาศใช้ 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๘. ระยะเวลาในการดำเนินการ

วันเร่ิมด้น ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔ วันส้ินสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔
ท่ี กิจกรรมการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

๑ กำหนดวัตถุประสงค์ หัวข้อการแกอบรม และประมาณการณ์ค่าใช้จ่าย —

๒ จัดทำร่างโครงการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ------ ►

๓ ประสานวิทยากร ประสานสถานที่แกอบรม ------ ►

๔ เสนอขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการแกอบรม -------►

๔ ดำเนินการจัดแกอบรม ----- ►

๖ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ ---------►

๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

©๐. งบประมาณ
งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๒๐๙,๔๔๐.-บาท (สองแสนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

วงเงิน ...



วงเงินงบประมาณโครงการจำแนกตามตามงบรายจ่าย (หน่วย:บาท)
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น ๒๐๙,๕๕0- ' ■ ■ ■ ■"■■■■
งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน

๒๐๙.๕ ๕ 0 -

..ป:;' ใ . . ■ น้;ลใ..'บุ . . บ ุ. '  : บุ;.บุ : ■ " . .ใ ;  .ใ: ล . . .บุ. 
บ ุใ  ' ■ ' ' ป' ใ ’ ป.-:'. "ใ ' บ ุ- ' . ใ'

' ป-. :- ใ - ' "•'•บุ' ' ' . -

๑๑. การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากแบบสำรวจความพึง?)อใจในการเข้าร่วม 

โครงการของผู้เข้ารับการผีเกอบรม เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสำรวจมาปรับปรุง 
แก้ไขการดำเนินโครงการต่อ  ๆ ไป

(ลงข้อ) ๐^'"’ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวมาลัยวรรณ จันทร์ผง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ความเห็น..................................................................................................................................................................

(ลงข่ือ) ท , ^
'บ่

(นายเกรียงคักดึ๋ จันทวรรณกูร) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ

ผ้เขียนโครงการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ความเห็น

(ลงข่ือ) <€^^- ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายดรุณพัฒน่ อินดี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ค ว า ม เ ห ็ น . . ไ ฑ ^nS:^m5ff.ไร.̂ ^!^].:itait£3:rrไ
(ลงซ่ือ) ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเลรร^ย ลี้เขียววงศ์)
ตำแหน่ง ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ความเห็น M r  jicJ '

1. ริ.''(ลงซอ) ^  ผูเหินชอบเครงการ
(. X7-8J ช'^ Y ^ o  W - W J )

ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ความเห็น

(ลงซ่ือ) O f - ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

ตำแหน่ง นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน



๒. แบบประเม ินความพ ึงพอใจ



แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการัฝืกอบรม
โครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กิจกรรมแกอบรมเซิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาขีพครู” 

ระหว่างวันท่ี ๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔ ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ส่วนท่ี ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
คำอธิบาย ๑. แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวก ับภารดำเนินโครงการ มีทั้งหมด๔ ด้าน ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกข้อ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินโครงการและเป็นประโยซนในการดำเนินโครงการตอไป 
๒. โปรดทำเครื่องหมายลงในข้องระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อที่ตรงก ับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว

ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น

มากท ี่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
(๔) (๔) (๓) (๒) (๑)

๑. ด้านเนื้อหาของหลักสูตร (Context)
๑ .๑  เน ื้อห าครอบคล ุม ตาม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ/ห ล ักส ูตร
๑.๒  ห ล ักส ูตรการแกอบรมสอดคล ้องก ับ สภาพ ป ็ญ ห าใน ป ้จจ ุบ ัน
๑.๓  ระยะเวลาการแก อบ รม เห ม าะส ม ก ับ เน ื้อห า
๑ .๔  เอกสารป ระกอบ การแกอบ รม ครบ ถ ้วน
๒. ด้านวิทยากร (input)
๒.® ม ีความร ู้ ป ระสบการณ ์ตรงก ับ ห ัวข ้อท ี่บ รรยาย
๒.๒ การบ รรยายเน ื้อห าม ิความ ต ่อ เน ื่อง ครบล้วน
๒.๓ ว ิธ ีก ารแล ะภ าษ าท ี่ใช ้ใน ก ารแกอ บ รม น ่าส น ใจ  เข ้าใจง ่าย
๒.๔ เป ็ดโอกาสให ้ซ ักถาม แล ะตอบ คำถาม ตรงป ระเด ็น
๓. ด้านการดำเนินการ (Process)
๓ .๑ ม ีมาตรการป ็องก ันโรค เซ่น โรคต ิดเซ ื้อไวร ัสโคโรนา - 2019
๓.๒ ความพ ร ้อมของอ ุปกรณ ์โสตท ัศบปกรณ ์
๓.๓ สถานที่ อาหารและเคร ื่องด ื่ม  สะอาด ปลอดภ ัย ม คีวามเหมาะสม
๓.๔ การป ระสาน งาน และอำน วยความ สะดวกของเจ ้าห น ้าท ี่
๔. ด้านความร ู้และประโยขน์ที่ได้รับ (Product)
๔ .® หลังจากได้รับการแกอบรม ท ่าน ม คีวามรู้ความเข้าใจเพ ื่มขึ้นเพียงใด
๔.๒ ท ่าน สาม ารถ นำความร ู้ท ี่ได ้ร ับไป ใช ้ในการปฏ ิบ ัต ิงานได ้
๔.๓ ท่านสามารถนำความร ู้ท ี่ได้รับไปถ่ายทอดหรือแนะนำเพื่อนร่วมงานได้
๔.๔ ป ระโยซ น ํท ี่ได ้ร ับ จากการแกอบรม

ส่วนท่ี ๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ส่วนท่ี ๓ หลักสูตรการแกอบรมอื่น ๆ ที่ท่านคิดเห็นว่ามีความจำเป็นในการจัดแกอบรม

*** ขอบคุณทุกท่านที่ไห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ***
จ้ดทำโดย นายเกรียงลักตํ่ จันVเวรระนกร ทาแหน'ณักทรัพยากรบุคคลรำบาญการ 

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบรหารส่วนโงหว่ท่สำพูน /ธ้บวาลม รอ๕๖๔


