
รายงานผลการจัดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
****************************** 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. ช่ือโครงการ   เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 

3. หลักการและเหตุผล  
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลกทุกคนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเชิงระบบ (Literacy) เป็นผู้ปฏิบัติงานในศตวรรษ
ท่ี 21 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการ
ทำงานด้วย 

การพัฒนาบุคลากร ควรเกิดจากการมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหา และแนวทางการพัฒนาตนเอง เช่น 
การเขียน ID Plan เป็นต้น นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ก็เป็นส่ิงสำคัญท่ี
บุคลากรทุกคนควรได้รับ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมองค์กร 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565 จะช่วย
ใหบุ้คลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพ 
 

4. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกให้พัฒนาตนเอง โดยใช้ ID Plan 
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกโดย

ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

5. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
5.1 จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และขออนุมัติโครงการ ต่อ
ท่านศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตามคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ท่ี ๘๑๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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5.3 จัดการประชุมบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดย
มี นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม *2๒ ธันวาคม 2564  
 

 

 
 

5.๔ จัดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
โดยมี นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม *๒๓ ธันวาคม 2564  
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5.๕ จัดทำรายงานผลการจัดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (เอกสารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ลำดับท่ี ๔๐/2564) จากนั้นนำเสนอรายงานต่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และท่านศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทราบตามลำดับ  
 

6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทุกคน 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ – ๒๓ ธันวาคม 2564 
 

8. สถานที่ดำเนินการ     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  
จังหวัดพิษณุโลก 

 

9. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 5)  
ผลการจัดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มี
ดังนี้  

1. เข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงาน ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ภาระงานของตนเอง และ
ออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 

2. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เข้าใจกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม การมีภาวะผู้นำ การเป็นผู้ตามท่ีดี รวมถึงความสำคัญของการออกแบบกระบวนการทำงาน การ
ปรับตัว การมุ่งผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์ภารกิจ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ 

3. มีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้
อย่างมีความสุข  

4. รักและศรัทธาต่อองค์กร เข้าใจภารกิจองค์กร เล็งเห็นเป้าหมายขององค์กร ตระหนักในการปฏิบัติ 
งานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

 ส่วนผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลการจัดประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยได้รับคืน ๓๐ ฉบับ จากแบบประเมินท้ังหมด ๔๒ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ 
ปรากฏผลดังตาราง ๑ – ๓ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ตาราง 1 แสดงความถ่ีและค่าร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี ร้อยละ 
1.  เพศ 
   - หญิง 24 80.00 
   - ชาย 6 20.00 

รวม ๓๐ 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี ร้อยละ 
๒.  ระยะเวลาการทำงานในระบบราชการ   
   - 1 – 5 ปี 2 6.67 
   - 6 – 10 ปี 16 53.33 
   - 11 – 20 ปี 6 20.00 
   - มากกว่า 20 ปี 6 20.00 

รวม ๓๐ 100.00 
3.  สถานะการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน   
   - ผู้บริหาร/ทีมบริหาร 3 10.00 
   - บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 27 90.00 

รวม ๓๐ 100.00 
 

 จากตาราง ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวนท้ังหมด ๓0 คน จำแนกตามข้อมูลท่ัวไปพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ ๘0.0๐) มีระยะเวลาการทำงานในระบบ
ราชการ 6 – 10 ปี จำนวน 1๖ คน (คิดเป็นร้อยละ 53.33) และเป็นบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 27 
คน (คิดเป็นร้อยละ 90.00) 

 

ตอนที่ ๒  ระดับความคิดเห็นต่อการประชุมปฏิบัติการในภาพรวม 
 

ตาราง ๒ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

ข้อ รายการ N = ๓0 
  S.D. ระดับ 

เนื้อหาหลักสูตร 
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานเป็นทีม 

     ก่อน การร่วมกิจกรรม 
3.53 0.64 มาก 

2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานเป็นทีม 
     หลัง การร่วมกิจกรรม 

4.47 0.64 มาก 

3. เนื้อหา/ความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการ
ปฏิบัติงาน 

4.33 0.62 มาก 

รวม 4.11 0.48 มาก 
กิจกรรม Walk Rally 
4. เป็นกิจกรรมท่ีสร้างการทำงานเป็นทีมได้ดี 4.60 0.63 มากท่ีสุด 
5. เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ ปฏิสัมพันธ์ 

กระบวนการกลุ่ม 
4.47 0.64 มาก 

6. มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ไม่น่าสนใจ 2.33 1.40 น้อย 
รวม 3.80 0.65 มาก 
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ตาราง ๒ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ N = ๓0 
  S.D. ระดับ 

วิทยากร 
7. ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม 4.53 0.52 มากท่ีสุด 

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
8. สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการประชุมปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์

ได้ 
4.47 0.64 มาก 

สถานที่ 
9. ความสะดวกสบาย ระยะทาง ส่ิงอำนวยความสะดวก บรรยากาศ 4.53 0.52 มากท่ีสุด 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
10. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ความเร่งรีบในการ

ดำเนินการ เวลาพัก 
4.13 0.64 มาก 

รวมทั้งส้ิน 4.14 0.47 มาก 
 

 จากตาราง 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความคิดเห็นต่อการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = ๔.14) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ข้อท่ี 4 กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมท่ีสร้างการทำงานเป็นทีมได้ดี อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60) ข้อท่ี 
7 ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม และข้อท่ี 9 ความสะดวกสบาย ระยะทาง ส่ิงอำนวยความสะดวก 

บรรยากาศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.53) ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อการประชุมปฏิบัติการ 
 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

ข้อ รายการ N = ๓0 
  S.D. ระดับ 

1. สถานท่ีในการจัดประชุมปฏิบัติการ/กิจกรรม 4.33 0.62 มาก 
2. เอกสาร/คู่มือ/รายละเอียดประกอบการจัดประชุมปฏิบัติการ/

กิจกรรม 
4.20 0.68 มาก 

3. วิทยากร 4.67 0.62 มากท่ีสุด 
4. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 4.67 0.62 มากท่ีสุด 
5. บรรยากาศ/ความร่วมมือการทำกิจกรรมของบุคลากรสำนักงาน 4.67 0.62 มากท่ีสุด 
6. เนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรม 4.40 0.63 มาก 
7. ระยะเวลาในการจัดประชุมปฏิบัติการ/กิจกรรม 4.27 0.70 มาก 
8. ท่ีพัก 4.47 0.64 มาก 
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ตาราง ๓ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ N = ๓0 
  S.D. ระดับ 

9. อาหารและเครื่องด่ืม 4.40 0.63 มาก 
10. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดประชุมปฏิบัติการ/กิจกรรม 4.60 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.52 มาก 
 

 จากตาราง 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = ๔.47) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ข้อท่ี 3 วิทยากร ข้อท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และข้อท่ี 5 บรรยากาศ/ความร่วมมือการทำกิจกรรม
ของบุคลากรสำนักงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.67) ข้อท่ี 10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดประชุม
ปฏิบัติการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60) และข้อท่ี 8 ท่ีพัก อยู่ในระดับมาก (  = 4.47) 
ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
                  ความถี่ 

๑. อยากใหจั้ดกิจกรรมแบบนี้อีก        2 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรมควรมีการอำนวยความสะดวกมากกว่านี ้    ๑ 

 
10. งบประมาณ  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓๗,๒๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  พิษณุโลก  
 

11. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      11.1 ปัญหา อุปสรรค 

- งบประมาณมีจำกัด 
      11.2 แนวทางแก้ไข 

- ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 
 

-------------------------------------- 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

นายลือชัย ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
นายทศพร จันทร์เนตร  รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
คณะทำงาน 

ว่าท่ีร้อยตรีวิวัฒน์ กระทู้    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

นายเดชา พลกันยิ้ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นายวันชัย แจ่มนาม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางอรพนิท์ พิมพ์เขตต์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
นางสาวปรรฏฐมพรรณ พามา   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ ประมวลผล และจัดทำเล่มรายงาน 

นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
นายวันชัย แจ่มนาม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การจัดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้  

ผลการจัดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มี
ดังนี้  

1. เข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงาน ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ภาระงานของตนเอง และ
ออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 

2. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เข้าใจกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม การมีภาวะผู้นำ การเป็นผู้ตามท่ีดี รวมถึงความสำคัญของการออกแบบกระบวนการทำงาน การ
ปรับตัว การมุ่งผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์ภารกิจ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ 

3. มีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้
อย่างมีความสุข  

4. รักและศรัทธาต่อองค์กร เข้าใจภารกิจองค์กร เล็งเห็นเป้าหมายขององค์กร ตระหนักในการปฏิบัติ 
งานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ส่วนผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลการจัดประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยได้รับคืน ๓๐ ฉบับ จากแบบประเมินท้ังหมด ๔๒ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ 
ปรากฏผลดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวนท้ังหมด ๓0 คน จำแนกตามข้อมูลท่ัวไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 24 คน มีระยะเวลาการทำงานในระบบราชการ 6 – 10 ปี จำนวน 1๖ คน และเป็น
บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 27 คน 

ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความคิดเห็นต่อการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อท่ี 4 กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรม
ท่ีสร้างการทำงานเป็นทีมได้ดี ข้อท่ี 7 ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม และข้อท่ี 9 ความสะดวกสบาย 
ระยะทาง ส่ิงอำนวยความสะดวก บรรยากาศ  
  ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อท่ี 3 วิทยากร ข้อท่ี 4 การมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรม ข้อท่ี 5 บรรยากาศ/ความร่วมมือการทำกิจกรรมของบุคลากรสำนักงาน ข้อท่ี 10 ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการจัดประชุมปฏิบัติการ/กิจกรรม และข้อท่ี 8 ท่ีพัก 
  ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ มีดังนี้ ๑. อยากใหจั้ดกิจกรรมแบบนี้อีก และ ๒. สถานท่ีจัด
กิจกรรมควรมีการอำนวยความสะดวกมากกว่านี้   
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เอกสารลำดับท่ี ๔๐/2564 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

รายงานผลการจัดการประชมุปฏิบตัิการตามโครงการเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

กิจกรรมพัฒนาและปรบัปรงุกระบวนการปฏิบตัิงานโดยใช้กิจกรรมกลุม่สัมพนัธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


