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คํานํา
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาระบบราชการใหเป!นไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป!นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ไดใหความสําคัญตอการสนองนโยบายและมีเป2าหมายในการพัฒนาองค3กรสูความเป!นเลิศ
เพื่อใหเป!นไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับสํานัก ประเด็นการ
ประเมินการพัฒนาองค3การ ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่ขึ้น เมื่อป6พ.ศ. 2560 และใชเป!นแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตั้งแตนั้นเป!นตนมา
อยางไรก็ตาม กลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ มีความถูกตอง
สมบูรณ3 สามารถนําไปเป!นแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพ
สําหรับองค3กรและบุคลากรทุกคน ตลอดจนใชเป!นแนวทางในการปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น
อยางทั่วถึง จึงไดเพิ่มเติมเนื้อในขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเป!นปEจจุบันและมีความชัดเจน ซึ่งจะเป!นประโยชน3ตอ
ขาราชการของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17
หวังเป!นอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จะเป!นประโยชน3ตอบุคลากรกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือบุคลากร
ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตอไป
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กระบวนการฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ความเป7นมาและความสําคัญ (Background and Significance)
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร3
เทคโนโลยี และการสื่อสารปEจจุบันบนโลกไรพรมแดนที่เป!นไปอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และรุนแรง การศึกษา
ยังคงเป!นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย3และการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกใหสามารถ
ดํารงชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางยั่งยืน ทั้งที่เป!นการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต การจัดระบบการศึกษาที่สนองตอบความตองการของบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติมากเทาใดยอมหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพียงนั้น
บุคคลที่มีสวนสําคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู คือ “ครู” ซึ่งยังคงเป!นผูที่มี
ความหมายและปEจจัยสําคัญมากที่สุดในหองเรียน และเป!นผูที่มีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก
คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของครู จากการทดสอบระดับนานาชาติ ประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นรู สูงจะมี แนวโนมการเติ บโตทางเศรษฐกิ จสูง กวา ขณะเดี ยวกั นประเทศที่ มีประชากรมี ก ารศึก ษาดี มี
คุณภาพจะมีความเป!นประชาธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสูงกวา ทําอยางไรที่จะใหครูไดรับ
การพัฒนาคุณภาพ มีศักยภาพ เป!น “ครูเพื่อศิษย3” อยางสมบูรณ3 มีทักษะการเรียนรู และตองเรียนรูตลอดชีวิต
เพราะเป!นการเรียนรูเพื่อชีวิตของตนเอง ระหวางเป!นครูเป!นการเรียนรูและมีศักดิ์ศรีสําหรับการเป!นครูเพื่อศิษย3
และเพื่อการดํารงชีวิตของตนเอง มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการทํางานที่ประกอบดวย ความรู ทักษะ
และทัศนคติที่ดีตอการทํางานที่เนนทักษะมากกวาความรู เปลี่ยนวิธีการสอนที่เนน “วิชาเป!นตัวตั้ง” เป!น“เนน
ชีวิตผูเรียนเป!นตัวตั้ง” หรือมุงเนนผูเรียนเป!นสําคัญอยางจริงจัง มีการพัฒนาวิชาชีพ เป!นที่ยอมรับของสังคม
เป!นครูที่มีคา คือ เป!นครูที่ทํางานแตไมทําเงิน คิดถึงสวนรวมมากกวาสวนตน คนควาเพิ่มพูนปEญญา และเป6oยม
ไปดวยเมตตากรุณา
การยกระดับคุณภาพของครูที่สอดคลองกับคุณลักษณะ (Spec) ครูไทยในศตวรรษที่ 21 เป!นแนวคิด
ที่เกิดขึ้นจากการที่จะพัฒนาครูไปในทิศทางใดใหเหมาะสมกับสภาพการณ3ในปEจจุบันที่ตองเขากับยุคและสมัย
ดังนั้น จะตองมีการพัฒนาครูในหลากหลายประเด็นดังตอไปนี้
1. การพัฒนาครูตนแบบหรือการสรางระบบครูพี่เลี้ยง (Coach) ใหครูเพื่อเป!นแนวทางในการทํางาน
ระหวางครู ผู มี ป ระสบการณ3 กั บ เพื่ อนครู ในการแกปE ญ หาการเรี ย นรู ของเด็ ก เป! น รายกลุ ม หรื อ รายบุ คคล
ตลอดจนการมีระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษาหารือ (Coaching and Mentoring) กับครูที่ยังขาด
ประสบการณ3 มีการสรางเครือขายที่สามารถประสานความรวมมือระหวางครู ผูบริหาร ผูปกครอง และนักเรียน
ได รวมทั้งมีการสรางวัฒนธรรมขององค3กรที่เขมแข็งทางวิชาชีพ
2. การผสมผสานกระบวนการวัดผลเขากับกระบวนการสอนใหยืดหยุน หลากหลาย ใชไดในหลาย
สถานการณ3 มีการสรางแหลงเรียนรูที่หลากหลาย โดยมีการบูรณาการสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนเกิด
ทักษะและกระบวนการคิดที่ตกผลึก ตลอดจนมีทักษะในการนําเสนอผลงานไดเพื่อใหเกิดหองเรียนแหงการ
เรียนรู (Thinking Classroom)

3. การจัดการความรูของครูจะตองมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง เปรียบเสมือน
การจัดการเรียนการสอนที่ครูจะตองสามารถปรับบทบาทของตนเองไดหลากหลายเพื่อใหเขากับบริบทของ
เหตุการณ3นั้น โดยจะตองมีความอดทนตอผูบังคับบัญชา ตอเพื่อนครูดวยกัน และสุดทายผูเรียนที่จะตองเขาใจ
ธรรมชาติของผูเรียนวาอยูในลักษณะแบบใด พยามที่จะปรับตัวครูกอนที่จะปรับเด็กเขาหาครู เป!นเรื่องยาก
ที่จะประสบความสําเร็จได และทําใหกระบวนการเรียนรูของผูเรียนขาดตอนได
4. ปรับโฉมหนาขององค3กรโดยที่ครูจะตองทําใหเกิดองค3กรแหงการเรียนรู เนนการมีสวนรวมของทุก
ฝuาย และหนวยงานที่มีห นาที่ ผลิตครูตองมี การทบทวนบทบาทของตนในดานกระบวนการที่มีปE ญหาตอง
ดําเนินการแกไขที่จุดของปEญหา ไมใชแกที่ปลายเหตุโดยเนนครูใหเป!น Teacher Learner ใหมาก
5. การสรางแรงบันดาลใจใหครูเกิดพลังที่จะพัฒนาตนเองหรือปรับปรุงกระบวนทัศน3ของตนเองให
เกิดการเรียนรูที่ทันตอเหตุการณ3 โดยเนนกระบวนการ PLC ใหมากขึ้น
การยกระดับคุณภาพครูที่สอดคลองกับคุณลักษณะของครูสอนดี (Great Teachers) ในศตวรรษ
ที่ 21 ตองเนนที่ระบบการผลิตครู การพัฒนาครู และกลไกที่จะขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่เป!นรูปธรรม
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ขอ 5 กําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 ภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงาน
ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหนวยงานอื่ น หรื อ ภาคสวนที่ เ กี่ ย วของในพื้ น ที่ นั้ น และมี อํ า นาจหนาที่
(1) กําหนดยุทธศาสตร3และบทบาทการพัฒนาภาคตางใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดั บภูมิภาคหรือจั งหวัด นโยบายและยุทธศาสตร3ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร3การพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาดานอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในพื้นที่ (2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา (3) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด
เนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร3ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ (5) ประสานการบริหารงาน
ระหวางสวนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชน3สุขประชาชนเป!นหลัก (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 เป!นหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดาน
วิ ช าการ การวิ จั ย และพั ฒ นาของหนวยงานทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 5 จั ง หวั ด
ประกอบดวย จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ3 สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ3 สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17
ไดใหความสําคัญตอกระบวนการที่มีความเกี่ยวของกั บการบริห ารจัดการ การดํ าเนิ นโครงการ หรือการจั ด
กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการปฏิบัติงานวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับกลุมจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะในดานตาง ๆ ที่

เป!นเลิศของผูเรียนอยางตอเนื่องผานกระบวนการที่เป!นระบบ โดยการรับฟEงและเรียนรูความตองการและความ
คาดหวั งของผู รั บ บริ การและผู มี ส วนไดสวนเสี ย รวมทั้ งรั บ ทราบสถานการณ3 และสภาพปE ญ หาภายในพื้ น ที่
เพื่อนํามาใชประโยชน3ในการปรับปรุง พัฒนา และใหขอเสนอแนะตอนโยบาย การประเมินขีดสมรรถนะและ
ศักยภาพบุคลากร การสอบทานระบบการบริหารจัดการวาสามารถดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค3หรือเป2าหมายขององค3กรเพียงใด ซึ่งจําเป!นตองมีแนวทางการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน เป!นไปในทิศทางเดียวกัน และเป!นลายลักษณ3อักษรโดยแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการ เพื่ อเป! น การสรางมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานที่มุงไปสู การบริ ห ารคุ ณภาพทั่ ว ทั้ งองค3 กรอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน เป!นไปตามเป2าหมาย ไดผลิตผลและบริการที่มีคุณภาพและเป!นที่ยอมรับ
ของหนวยงานเครือขาย จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard of Work
Manual) กระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อใชเป!นหลักฐานที่แสดง
ถึงวิธีการทํางานอยางชัดเจน เป!นรูปธรรม ใชสําหรับการพัฒนาและเรียนรูของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม รวมถึง
การยกระดับการปฏิบัติงานไปสูความเป!นมืออาชีพ ตลอดจนใชประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางเป!นระบบ ยุติธรรม และนาเชื่อถือ
1. วัตถุประสงคG (Objectives)
1. เพื่อใหองค3กรมีคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ที่ชัดเจน เป!นลายลักษณ3อักษร แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรมและกระบวนการ รวมทั้งเป!นการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค3กรอยางมีประสิทธิภาพ เกิด ผลงานที่ไดมาตรฐาน เป! นไปตามเป2 าหมาย ไดผลิต ผลหรือการบริการที่ มี
คุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
2. เพื่อเป!นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่ที่สามารถถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานใหม พั ฒนาใหการปฏิบั ติงานเป! นมืออาชีพ และใชประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคล ภายนอกหรือผูรับบริการให
เขาใจและใชประโยชน3จากกระบวนการที่มีอยู เพื่อขอรับบริการไดตรงตามความตองการ
3. เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ใชเป!นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถเขาใจ
ในกระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ เกิดการประสานสอดคลองกันอยาง
เป!นระบบ มีมาตรฐาน เป!นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกตอง และเป!นธรรมกับผูรับบริการ
4. เพื่อใชเป!นแนวทางในการดําเนินฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให
บรรลุเป2าหมายตามขั้นตอน ระยะเวลา และขอกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถบริหารงบประมาณให
สมประโยชน3และคุมคาแกการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนเป!นประโยชน3ตอการติดตามประเมินผล เพื่อให
การปฏิบัติงานเป!นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ขอบเขต (Scope)
เป!นกระบวนการเพื่อดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่ที่มีบาทบาทในการพัฒนาการศึกษา ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ3รวมกัน เพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
คูมือการบริการนี้ ครอบคลุมการดําเนินงานการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการรวมทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการจัดทํารายละเอียด
โครงการและเสนอผูบริหารหนวยงานใหความเห็นชอบอนุมัติโครงการ จากนั้นจึงสรรหาและแตงตั้งคณะทํางาน
จัดการประชุมคณะทํางาน ดําเนินการประชาสัมพันธ3เชิญชวนหนวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวของเขารวม
โครงการ การประสานวิ ทยากรผู ใหการพั ฒ นา แลวเขาสู ขั้ น ตอนการเตรี ยมการกอนดํ าเนิ นการ ตอมาจึ ง
ดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนา การดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการฝ@กอบรมพัฒนา แลวจึงดําเนินการวิเคราะห3
และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน จนกระทั่งเสนอผูบริหาร ดําเนินการเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธาณชนทราบ
3. คําจํากัดความ (Definition)
เพื่อสื่อความหมายในคําบางคําใหผูปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการไดเขาใจตรงกัน อัน
จะเป!นประโยชน3ตอการอานคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงไดใหคําจํากัดความตามที่ปรากฏในกระบวนการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 17 หมายถึ ง พื้ น ที่ การปฏิ บั ติ ง านของหนวยงานและเจาหนาที่ ของรั ฐ เพื่ อ
ประโยชน3 ในการตรวจ ติ ด ตาม เรงรั ด แนะนํา สื บ สวนสอบสวน สอบขอเท็จ จริ ง สดั บตรั บ ฟEง เสนอแนะ
ประสาน ติดตอ ตรวจเยี่ยม หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อใหการปฏิบัติงานไดผลสมประโยชน3ตอทางราชการ ซึ่ง
เป!นพื้นที่การตรวจราชการแบบบูรณาการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ3 สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ3
สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 หมายถึง หนวยราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ทําพื้นที่ ทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17
แผนที่กระบวนการ (Process (Map) หมายถึง วิธีดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งจะระบุเป!นขั้นตอนการปฏิบัติงานไวในผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดย
จะใชคํายอดังตอไป
1. จัดทําโครงการ หมายถึง การกําหนดแผนงาน การจัดทํารายละเอียด และการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจําป6ของหนวยงาน
2. แตงตั้งคณะทํางาน หมายถึง การสรรหาและแตงตั้งคณะทํางานที่ตองดําเนินการฝ@กอบรมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ตามเป2าหมายของโครงการ

3. จั ด ประชุ ม ที ม งาน หมายถึ ง การจั ด ประชุ ม คณะทํ า งานเพื่ อ รวมกั น ตั ด สิ น ใจวางแผน
การปฏิบัติงานและจัดทํารายละเอียดการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
4. ประชาสั ม พั น ธ3 เ ชิ ญ ชวน หมายถึ ง การประสานหนวยงานทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาเพื่ อ
ประชาสัมพันธ3เชิญชวนใหสงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมการฝ@กอบรมและพัฒนา
5. ประสานวิทยากร หมายถึง การประสานงานในการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งวิทยากรผูใหการ
ฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
6. เตรียมการกอนดําเนินการ หมายถึง การเตรียมการกอนดําเนินการจัดฝ@กอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
7. ดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนา หมายถึง การดําเนินงานการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่โดยมุงเนนการฝ@กปฏิบัติดวยรูปแบบและสื่อการพัฒนาที่หลากหลาย
8. ดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้น หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นการฝ@กอบรม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
9. วิเคราะห3และจัดทํารายงานสรุปผล หมายถึง การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ การ
วิเคราะห3 และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่
10. เสนอผูบริหารและเผยแพร หมายถึง การนําเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการ
ฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประจําป6เสนอใหผูบริหารทราบ รวมทั้งดําเนินการ
เผยแพรประชาสัมพันธ3ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทราบผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ
4. หน5าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ในการดําเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาใน
พื้นที่ ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการไดกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบดําเนินการในแตละขั้นตอนเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ในแตละระดับของการจัดการกระบวนการ ดังนี้
ผู5บริหารหรือหัวหน5าสวนราชการ หมายถึง ศึกษาธิการภาค 17 หรือรองศึกษาธิการภาค 17 โดย
ไดรั บ มอบหมายใหปฏิ บั ติ ห นาที่ แ ทนศึ ก ษาธิ การภาค ซึ่ ง มี อํา นาจอนุ มัติ ใ หความเห็ น ชอบในการกํ า หนด
กระบวนการ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน
โดยกระบวนการฝ@ ก อบรมและพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ มี ห นาที่
รับ นโยบายและยุ ทธศาสตร3 การสงเสริ มสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณภาพมาตรฐานการศึ กษาของรั ฐ บาลและ
กระทรวงศึ กษาธิ การเพื่ อขั บ เคลื่ อน เชื่ อมโยง บู ร ณาการไปสู การปฏิ บั ติในระดั บ พื้ น ที่ กลุ มจั งหวั ด อยางมี
ประสิทธิภาพและเป!นรูปธรรม
หัวหน5ากลุมงาน หมายถึง หัวหนากลุมงานภายในที่ขึ้นตรงตอศึกษาธิการภาค 17 ประกอบดวย 5
กลุมงาน ไดแก กลุมอํานวยการ กลุมยุทธศาสตร3การศึกษา กลุมพัฒนาการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล และ
กลุมติดตามและประเมินผล ซึ่งไดรับมอบหมายงานจากผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการในการควบคุม กํากับ

ดูแล การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ โดยรับนโยบายการดําเนินงานตามพันธ
กิจของหนวยงานและใหความรวมมือในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดในภารกิจของกลุมงาน
โดยกระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ มีหนาที่ รับทราบและ
มอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ กระตุนและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง ดําเนินการติดตามประเมินผล รายงานสรุปผลการดําเนินงานหรือผลลัพธ3ตามตัวชี้วัด
ภายในกระบวนการและตัวชี้วัดผลผลิต รวมทั้งใหความรวมมือในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เจ5า หน5 าที่ ผู5ปฏิบัติงาน หมายถึ ง ผูดํ าเนิน การในขั้ นตอนตาง ๆ ตามระเบี ยบการปฏิบั ติใน
กระบวนการ เพื่อใหไดผลลัพธ3ตามมาตรฐานคุณภาพของกระบวนการที่กําหนด รวมทั้งการรายงานปEญหาและ
ขอขัดของในการปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของหัวหนากลุมงาน
โดยกระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. วางแผน กํ าหนดแนวทางการดํ าเนิน งาน และจัด ทํา แผนงานการฝ@กอบรมและพัฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
2. กําหนดโครงสรางของคณะทํางานดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่
3. ถายทอด สื่อสาร ประสานสวนราชการ หนวยงานเครือขายทางการศึกษา และสถานศึกษาที่
เกี่ยวของเพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติในการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ผาน
ชองทางที่หลากหลาย
4. ออกแบบ ควบคุม และดําเนินงานการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ใหเหมาะสมและสอดคลองกั บ ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร3 ก ระทรวงศึ กษาธิ ก าร รวมทั้ งบริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ สภาพทั่วไปในกลุมจังหวัด และความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชน และสังคม
5. ดําเนินการติดตามประเมินผลและจัดทําสรุปรายงานผลการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่
6. จัดทําแผนงานการควบคุม การตรวจติดตาม และการดูแลระบบคุณภาพของการจัด การฝ@กอบรม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ใหเป!นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. ออกแบบ พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง ระบบคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านสงเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การ
ฝ@ ก อบรมและพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ หมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น สมั ย อยู เสมอ เพื่ อ
ตอบสนองตอความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดานคุณภาพของผลิตผล
และบริการที่จะสงมอบอยางแทจริง
8. ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กิจกรรม/ขั้นตอน
(Activity/Procedures)
1. จัดทําและเสนออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะทํางานที่ตอง
ดําเนินการตามเป2าหมายของ
โครงการ
3. ประชุมคณะทํางานเพื่อรวมกัน
ตัดสินใจวางแผน
การปฏิบัติงานและจัดทํา
รายละเอียดของงาน
4. ประสานหนวยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
ประชาสัมพันธ3เชิญชวนเขารวม
การฝ@กอบรมและพัฒนา

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)
จัดทําโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน

จัดประชุมทีมงาน

ประชาสัมพันธGเชิญชวน

5. ประสานงานในการสรรหา
คัดเลือก และแตงตั้งวิทยากร
ผูใหการฝ@กอบรมและพัฒนา

6. การเตรียมการกอนเนินการ
จัดฝ@กอบรมและพัฒนา

ข5อกําหนดที่สําคัญ
(Important Specification)
- ตองกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่เป!น
รูปธรรมและใชวัดการดําเนินงานไดจริง

ประสานวิทยากร

เตรียมการกอนดําเนินการ

- ตองจัดประชุมคณะทํางานหลายครั้ง
เพื่อใหเกิดความรอบคอบ ชัดเจนใน
การดําเนินงาน
- ตองเผยแพรประชาสัมพันธ3เชิญชวนการ
เขารวมการฝ@กอบรมและพัฒนาให
หนวยงานทางการศึกษาและ สถาน ศึกษา
ทราบลวงหนาในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
- ตองประชาสัมพันธ3เชิญชวนใหหนวยงาน
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษาไดรับทราบการเขารวมการ
ฝ@กอบรมและพัฒนา โดยผานชองทางหรือ
วิธีการประชาสัมพันธ3ที่หลากหลาย
- ตองจัดทําฐานขอมูลของวิทยากรตาม
กลุมภารกิจสําหรับนํามาใชพิจารณา
คัดเลือกหรือสรรหาวิทยากรผูใหการ
ฝ@กอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
หลักสูตรการพัฒนา
- ตองแจงกําหนดการหรือรายละเอียดที่
เกี่ยวของใหผูเขารับการอบรมทราบ
ลวงหนากอนเขารวมการฝ@กอบรมและ
พัฒนาอยางนอย 5 วันทําการ
- ตองตรวจสอบความพรอมของสถานที่
ความครบถวน และมีสภาพที่พรอมใช

- นําเอกสารคูมือ/หลักสูตรการฝ@กอบรม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เผยแพรผานทาง Web Site ของ
สํานักงานใหผูเขารับการฝ@กอบรมและ
พัฒนาแทนการสงในรูปแบบเลมเอกสาร
7. ดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพืน้ ที่
โดยมุงเนนการฝ@กปฏิบตั ิดวยรูปแบบ
และสื่อ
การพัฒนาที่หลากหลาย
8. ดําเนินการภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการจัดฝ@กอบรมและ
พัฒนา

9. วิเคราะห3และจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินการฝ@กอบรมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นทีป่ ระจําป6
10. เสนอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครูฯ
ใหผูบริหารทราบ รวมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธ3ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชนทราบผาน
ชองทางการสื่อสารตาง ๆ

ดําเนินการฝกอบรม
และพัฒนา

ดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้น

- ตองจัดสงเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการเบิกคาใชจายในการจัด
ฝ@กอบรมและพัฒนาเพื่อสงใชเงินยืมทดรอง
ราชการใหถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ

วิเคราะหGและ
จัดทํารายงานสรุปผล

เสนอผู5บริหาร
และเผยแพร

- ตองดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินการฝ@กอบรม และพัฒนา โดยจัดสง
ใหสถาบันพัฒนาครู คณาจารย3และ
บุคลากรทางการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

1

2

3

ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
จัดทําโครงการ
1. จัดทํารายละเอียดโครงการและกําหนดแผนการดําเนินการฝ@กอบรมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
2. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ใหความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ
3. นําโครงการที่ไดรับการอนุมัติบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจําป6ของ
หนวยงาน
แตงตั้งคณะทํางาน
1. กําหนดรายละเอียดของโครงสรางทีมงานที่จะดําเนินการตามเป2าหมาย
ของโครงการ
2. จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
4. จัดสงคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานใหผูที่ไดรับการแตงตั้งทราบ
จัดประชุมทีมงาน
1. จัดทําบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสํารองเป!นคาใชจายในการจัด
ประชุม
2. จัดทําหนังสือเชิญคณะทํางานเขารวมการประชุม
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือเชิญประชุม
4. จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหคณะทํางาน
5. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
6. ประชุมคณะทํางานเพื่อรวมกันวางแผนการดําเนินงาน
7. จัดทํารายงานการประชุม
8. จัดทําหนังสือนําสงรายงานการประชุม
9. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือนําสงรายงานการ
ประชุม
10. จัดสงรายงานการประชุมใหคณะทํางาน
11. รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายในการจัดประชุม
12. จัดทําบันทึกเพื่อหักลางการสงใชเงินยืมทดรองราชการ
รายละเอียดงาน

(Flow Chart)
4

5

ประชาสัมพันธGเชิญชวน
1. กําหนดหลักเกณฑ3 เงื่อนไข หรือคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารวมการ
ฝ@กอบรมและพัฒนา
2. จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ3เชิญชวนการเขารวมฝ@กอบรมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาใน
พื้นที่ทราบ
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือประชาสัมพันธ3เชิญ
ชวนการเขารวมฝ@กอบรมและพัฒนา
4. จัดสงหนังสือประชาสัมพันธ3เชิญชวนการเขารวมฝ@กอบรมและพัฒนาให
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่
ประสานวิทยากร
1. แสวงหา/รวบรวมรายชื่อและขอมูลของวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานที่มีความรูความสามารถ
2. จัดทํารายละเอียดฐานขอมูลของวิทยากรตามกลุมภารกิจ
3. จัดทําหนังสือประสานขอความอนุเคราะห3วิทยากรผูใหการฝ@กอบรมและ
เชิญประชุมเตรียมการจัดฝ@กอบรมและพัฒนา
4. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห3
วิทยากรและเชิญประชุม
5. จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะห3วิทยากรผูใหการฝ@กอบรมและเชิญ
ประชุมไปยังหนวยงานตนสังกัดของวิทยากร
6. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
7. ประชุมคณะวิทยากรเพื่อทําความเขาใจของเนื้อหาแตละหนวยการ
เรียนรูของหลักสูตรการพัฒนา และขั้นตอนการดําเนินงาน 8. จัดทํา
รายงานการประชุม
9. จัดทําหนังสือนําสงรายงานการประชุมใหวิทยากรทราบ
10. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามหนังสือนําสงรายงานการประชุม
11. จัดสงหนังสือนําสงและรายงานการประชุมใหวิทยากร
12. ปรับแผนการดําเนินงานหรือแนวทางการจัดฝ@กอบรมใหเหมาะสมตาม
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรฯ เพื่อใหเอื้อประโยชน3ตอการปฏิบัติ (หากจําเป!น)
13. ประสานวิทยากรเพื่อยืนยันความชัดเจนการเขารวมฝ@กอบรมกับ (ทาง
โทรศัพท3) ลวงหนากอนวันจัดฝ@กอบรม
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เตรียมการกอนดําเนินการ
1. หาขอมูลสถานที่ที่เหมาะสม
2. จัดทําหนังสือประสานการขอใชสถานที่จัดการฝ@กอบรม
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือประสานการขอใช
สถานที่จัดฝ@กอบรม
4. จัดสงหนังสือประสานการขอใชสถานที่ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
5. เสนอบันทึกขอยืม/ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณ3
โสตทัศนูปกรณ3ที่จําเป!นตองใชดําเนินการจัดฝ@กอบรม
6. จัดทํากําหนดการฝ@กอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. นําไฟล3เอกสารคูมือ/หลักสูตรการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเผยแพรผานทาง Web Site ของสํานักงาน
8. จัดทําหนังสือแจงกําหนดการและการเผยแพร คูมือ/หลักสูตรผาน
Web Site ของสํานักงาน
9. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือแจงกําหนดการและ
การเผยแพรคูมือ/หลักสูตรผาน Web Site ของสํานักงาน
10. จัดสงหนังสือแจงกําหนดการและการเผยแพร คูมือ/หลักสูตรผานทาง
Web Site ของสํานักงานใหผูเขารับการฝ@กอบรมทราบ
11. จัดทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรมและพัฒนา
12. จัดทําคํากลาวรายงานและคํากลาวเป|ด
13. จัดทําเอกสารบัญชีรายชื่อรับลงทะเบียนรายงานตัวของผูเกี่ยวของที่เขา
รวมการฝ@กอบรมและพัฒนา
14. จัดทําแบบประเมินผลโครงการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
แบบประเมินวิทยากร และอื่น ๆ ฯลฯ
15. จัดทําแบบทะเบียนประวัติของผูเขารวมการฝ@กอบรมและพัฒนา
16. จัดทําป2ายชื่อโครงการ ป2ายชื่อวิทยากร ป2ายชื่อ ผูบริหารโครงการ และ
ป2ายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
17. จัดทําเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เชน ตารางการรับ- สงวิทยากรในแตละวัน
เอกสารประชาสัมพันธ3รายละเอียดขั้นตอนการฝ@กอบรม แบบประวัติวิทยากร
18. จัดทําเอกสารใบสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ใบสําคัญรับเงิน
คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาใชจายอื่น ฯลฯ
19. จัดทําบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสํารองเป!นคาใชจายในการ
ดําเนินการจัดฝ@กอบรมและพัฒนา

ที่
6

7

8

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน
เตรียมการกอนดําเนินการ (ตอ)
20. ตรวจสอบความพรอมของสถานที่วัสดุ อุปกรณ3 และโสตทัศนูปกรณ3ที่
จําเป!นตองใชจัดฝ@กอบรมและพัฒนา
ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนา
1. พิธีกรเรียนเชิญผูบริหารโครงการอานคํากลาวรายงานตอประธานในพิธี
และเรียนเชิญประธานในพิธีกลาวเป|ดงาน
2. ปฐมนิเทศและการบรรยายพิเศษ (ถามี)
3. ผูบริหารโครงการกลาวแนะนําประวัติของวิทยากรกอนเริ่มบรรยาย และ
กลาวขอบคุณหลังเสร็จสิ้นการบรรยายของแตละหนวยการเรียนรู
4. วิทยากรและวิทยากรผูชวยถายทอดความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
5. คณะทํางานอํานวยความสะดวกดานอื่นแก วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง
และผูเขารวมการฝ@กอบรมและพัฒนาตลอดโครงการ
6. ผูบริหารโครงการใหคําแนะนํา คําชี้แจง รายละเอียดตาง ๆ และ
ขอเสนอแนะของแตละวันใหผูที่เขารวมการฝ@กอบรมและพัฒนาทราบ
ตลอดจนชวยแกปEญหาที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินโครงการ
7. ผูบริหารโครงการ วิทยากรผูชวยสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของ
ผูเขารวมอบรม รวมทั้งควบคุมและกํากับเวลาในการฝ@กอบรมตามรายวิชา
ความสนใจ ความรับผิดชอบ และการรักษาระเบียบวินัยของผูเขารวมอบรม
และพัฒนา
8. แจกแบบประเมินโครงการ หรือเครื่องมือการประเมินดานตาง ๆ ตามที่
หลักสูตรกําหนดใหกับกลุมเป2าหมายที่เขารวมฝ@กอบรมและพัฒนา
9. เก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการ และเครื่องมือการประเมินดานตาง ๆ
กลับคืนจากผูเขารวม ฝ@กอบรมและพัฒนา
ดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้น
1. จัดทําหนังสือตอบขอบคุณหนวยงานตนสังกัดหนวยงานเจาของสถานที่
สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือตอบขอบคุณ
3. จัดสงหนังสือตอบขอบคุณใหหนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่
เกี่ยวของ
4. รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจาย ในการดําเนินการ

ฝ@กอบรม
5. จัดทําบันทึกหักลางการสงใชเงินยืมทดรองราชการ
ที่
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ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน
วิเคราะหGและจัดทํารายงานสรุปผล
1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ3ของขอมูลจากเครื่องมือเพื่อ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการจัดฝ@กอบรมและพัฒนาครูฯ
2. จัดระเบียบขอมูล สรางคูมือ ลงรหัส (Code Book) และแปลงขอมูลที่ได
เป!นรหัสโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอร3สวนบุคคล SPSS) ใน
การวิเคราะห3ประมวลผลขอมูล
3. สรางตารางวิเคราะห3ทางสถิติเพื่อนําเสนอผลการประเมินโดยใชคาสถิติ
ในการแปรความหมาย
4. วิเคราะห3 สังเคราะห3 ประมวลผล และสรุปรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการจัดฝ@กอบรมและพัฒนาครูฯ
5. จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประจําป6
เสนอผู5บริหารและเผยแพร
1. จัดทําหนังสือแจงการประชาสัมพันธ3เอกสารรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ประจําป6เผยแพรผานทาง Web Site ของสํานักงานใหหนวยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่ทราบ
2. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือแจงการเผยแพร
เอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการ ฝ@กอบรมและพัฒนาครูฯ ผานทาง
Web Site ของสํานักงาน
3. จัดสงหนังสือแจงการเผยแพรเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ฝ@กอบรมและพัฒนาครูฯ ผานทาง Web Site ของสํานักงานใหหนวยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่
4. นําเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครูฯ
เผยแพรผานทาง Web Site ของสํานักงาน

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
1. มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่เป!นรูปธรรมและใชวัดการดําเนินงานไดจริง
2. จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อวางแผนการดําเนินการจัดฝ@กอบรมและพัฒนาใหเกิดความรอบคอบ
และชัดเจนอยางนอย จํานวน 2 ครั้ง
3. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาไดรับแจงการประชาสัมพันธ3เชิญชวนใหเขารวมการ
ฝ@กอบรมและพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 จากหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่
4. ประชาสัมพันธ3เชิญชวนใหหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่เขารวมการฝ@กอบรม
และพัฒนา อยางนอย 2 ชองทาง
5. มีการเผยแพรประชาสัมพันธ3เชิญชวนการเขารวมการฝ@กอบรมและพัฒนาใหหนวยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาทราบกอนการจัดฝ@กอบรมและพัฒนาลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห3
6. มีการจัดทําฐานขอมูลของวิทยากรตามกลุมภารกิจ
7. มีการแจงกําหนดการหรือรายละเอียดที่เกี่ยวของใหผูเขารับการอบรมและพัฒนาทราบลวงหนา
กอนเขารวมการฝ@กอบรมและพัฒนา อยางนอย 5 วันทําการ
8. มีการตรวจสอบความพรอมของสถานที่ ความครบถวน และมีสภาพที่พรอมใชงานของอุปกรณ3
โสตทัศนูปกรณ3 ทั้ง Hardware และ Software ที่จําเป!นตองใชดําเนินการจัดฝ@กอบรม
9. มีการจัดทําเอกสารหลักฐาน เพื่อใชประกอบการยืมเงินทดรองราชการโดยเสนอขออนุมัติกอน
ดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ
10. มีการนําเอกสารคูมือ/หลักสูตรการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเผยแพร
ผานทาง Web Site ของสํานักงาน
11. เอกสารและหลักฐานการสงใชเงินยืมทดรองราชการถูกตองตามระเบียบของทางราชการทุก
โครงการฝ@กอบรมและพัฒนาที่ไดดําเนินการตลอดทั้งป6งบประมาณ
12. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนา
13. มีการนําเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่ ประจําป6เผยแพรผานทาง Web Site ของสํานักงาน
8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตาม Work Flow กระบวนการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จะอยูภายใตการกํากับดูแลของหัวหนากลุมงานที่เกี่ยวของเป!นหลัก ทั้งนี้ ไดมี
การกําหนดตัวชี้วัดภายในกระบวนการ (In-process KPI) และตัวชี้วัดผลลัพธ3 (Output KPI) ที่จะตองติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งแนวทางการสรุปรายงานการติดตามประเมินผลโดยใหมีการรายงานความกาวหนาและ
ปEญหาขอขัดของตอศึกษาธิการภาค 17 เมื่อสิ้นสุดป6งบประมาณทราบ ซึ่งหากพบวาตัวชี้วัดใดไมเป!นไปตาม
เป2าหมายจะตองดําเนินการวิเคราะห3เพื่อหาสาเหตุ (RCA) ทุกครั้ง และนําผลการวิเคราะห3ดังกลาวไปปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน

เครื่องชี้วัดคุณภาพ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
ความถี่
แนวทางการประเมิน
(In-process KPI)
1. มีการกําหนดตัวชี้วัด
รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
ความสําเร็จที่เป!นรูปธรรมและ
ผูรับผิดชอบวามีการกําหนดคา
ใชวัดการดําเนินงาน
เป2าหมายในการประเมินแตละระดับ
ไดจริง
ของตัวชี้วัดความสําเร็จวาสามารถใช
วัดประเมินผลการดําเนินงานไดจริง
หรือไม
2. จํานวนครั้งในการจัดการ
รายป6 - พิจารณาจากจํานวนครั้งของการจัด
ประชุมคณะทํางาน เพื่อ
ประชุมคณะทํางาน
วางแผนดําเนินการจัดฝ@กอบรม
- พิจารณาจากองค3ประกอบของการ
และพัฒนาใหเกิด
ประชุมวาไดมีการวางแผนเตรียมการ
ความรอบคอบและชัดเจน
ดําเนินงานการมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบและการติดตาม
ความกาวหนา ความพรอมของ
คณะทํางานฝuายตาง ๆ หรือไม
3. มีการเผยแพร
รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
ประชาสัมพันธ3เชิญชวน
ผูรับผิดชอบวามีการประชาสัมพันธ3
การเขารวมการฝ@กอบรมและ
เชิญชวนหนวยงานทางการศึกษาและ
พัฒนาใหหนวยงานทางการ
สถานศึกษาใหเขารวมการฝ@กอบรม
ศึกษาและสถานศึกษาทราบ
และพัฒนาทราบกอนการจัดฝ@กอบรม
กอนการจัดฝ@กอบรมและ
และพัฒนาลวงหนาภายในระยะเวลา
พัฒนาลวงหนาอยางนอย 2
ที่กําหนดหรือไม
สัปดาห3
4. รอยละของหนวยงานทาง
รายป6 - พิจารณาจากจํานวนหนวยงานทาง
การศึกษา และสถานศึกษาที่
การศึกษาและสถานศึกษาที่ไดแจง
ไดรับแจงการประชาสัมพันธ3
การประชาสัมพันธ3เชิญชวนใหเขารวม
เชิญชวนใหเขารวมการ
การฝ@กอบรมและพัฒนา เทียบจาก
ฝ@กอบรมและพัฒนา
จํานวนหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบจากรายละเอียด
ของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานที่ไดระบุไว
ในโครงการ

- ตรวจสอบโดยการแจงนับ
จํานวนครั้งของการจัดประชุม
คณะทํางาน
- ตรวจสอบจากประเด็นของ
หัวขอวาระการประชุมและ
รายละเอียดที่ระบุไวใน
รายงานการประชุม
คณะทํางาน
- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่ได
ระบุไวในหนังสือราชการเพื่อ
แจงประชาสัมพันธ3เชิญชวน
หนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาเขารวมการ
ฝ@กอบรมและพัฒนา

- ตรวจสอบจากสําเนาหนังสือ
ราชการตามที่ไดจัดสงไปยัง
หนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อ
ประชาสัมพันธ3เชิญชวนการ
เขารวมฝ@กอบรมและพัฒนา
ใหทราบ

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
ความถี่
แนวทางการประเมิน
วิธีการประเมิน
(In-process KPI)
5. จํานวนชองทางหรือวิธีการ รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประชาสัมพันธ3เชิญชวนการเขา
ผูรับผิดชอบวามีการประชาสัมพันธ3เชิญ ประจักษ3 เชน หนังสือราชการ
รวมการฝ@กอบรมและพัฒนา
ชวนเขารวมการฝ@กอบรมและพัฒนาให ที่ไดแจงประชาสัมพันธ3ไดให
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษาและ
ในพื้นทีทราบตามจํานวนชองทางการ สถานศึกษาในพื้นที่ทราบ
ประชาสัมพันธ3ที่กําหนด
หรือขอมูลหนา Web Site
หรือไม
ของสํานักงาน
6. มีการจัดทําฐานขอมูลของ
รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
- ตรวจสอบจากเอกสาร
วิทยากรตามกลุมภารกิจ
ผูรับผิดชอบวามีการจัดทําฐานขอมูล รายละเอียดทะเบียน
ของวิทยากรตามกลุมภารกิจหรือไม ฐานขอมูลของวิทยากรผูให
การฝ@กอบรมและพัฒนาในแต
ละหลักสูตรโดยแยกตามกลุม
ภารกิจ
7. มีการแจงกําหนดการหรือ
รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่ได
รายละเอียดที่เกี่ยวของใหผูเขา
ผูรับผิดชอบวามีการแจงกําหนดการ ระบุไวในหนังสือราชการที่ได
รับการอบรมและพัฒนาทราบ
หรือรายละเอียดที่เกี่ยวของใหผูเขารับ แจงกําหนดการและ
ลวงหนากอนเขารวมการ
การพัฒนาทราบกอนดําเนินการจัด รายละเอียดที่เกี่ยวของใหผู
ฝ@กอบรมและพัฒนา อยางนอย
ฝ@กอบรมและพัฒนาลวงหนาภายใน เขารับการพัฒนาทราบ
5 วันทําการ
ระยะเวลาที่กําหนดหรือไม
8. มีการตรวจสอบความพรอม รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ของสถานที่ ความครบถวน
ผูรับผิดชอบวามีการตรวจสอบความ ประจักษ3 เชน เอกสารบัญชี
และมีสภาพที่พรอมใชงานของ
พรอมของสถานที่ความครบถวน และ ควบคุมการตรวจสอบความ
อุปกรณ3โสตทัศนูปกรณ3ทั้ง
มีสภาพที่พรอมใชงานของอุปกรณ3
พรอมของสถานที่ความ
Hardware และ Software ที่
โสตทัศนูปกรณ3ที่
ครบถวนและมีสภาพที่พรอม
จําเป!นตองใชดําเนินการจัด
จําเป!นตองใชดําเนินการจัดฝ@กอบรม ใชงานของอุปกรณ3
ฝ@กอบรม
หรือไม
โสตทัศนูปกรณ3ที่จําเป!นตองใช

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
ความถี่
แนวทางการประเมิน
(In-process KPI)
9. มีการจัดทําเอกสารหลักฐาน รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
เพื่อใช ประกอบการยืมเงิน
ผูรับผิดชอบวามีการเสนอขออนุมัติ
ทดรองราชการ โดยเสนอขอ
ยืมเงินทดรองราชการกอน
อนุมัติกอนดําเนินการฝ@กอบรม
ดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครู
และพัฒนาลวงหนาอยางนอย
ลวงหนาภายในระยะเวลาที่กําหนด
3 วันทําการ
หรือไม
10. มีการนําเอกสารคูมือ/
รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
หลักสูตรการฝ@กอบรมและ
ผูรับผิดชอบวามีการนําเอกสารคูมือ/
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
หลักสูตรการฝ@กอบรมและพัฒนาครูฯ
เผยแพรผานทาง Web Site ของ
ศึกษาเผยแพรผาน
สํานักงาน และไดแจงใหหนวยงาน
ทาง Web Site ของสํานักงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที
ทราบหรือไม
11. รอยละของการจัดสง
รายป6 - พิจารณาจากจํานวนของเอกสาร
เอกสารและหลักฐานการสงใช
หรือหลักฐานการใชจายเพื่อ
เงินยืมทดรองราชการได
ประกอบการสงใชเงินยืมไดถูกตอง
ถูกตองตามระเบียบของ ทาง
ตรงตาม ระเบียบของทางราชการ
ราชการ
โดยคิดเทียบจากจํานวนของโครงการ
ฝ@กอบรมและ พัฒนาครูที่ได
ดําเนินการตลอดทั้งป6งบประมาณ

12. มีการจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินการฝ@กอบรมและ
พัฒนา โดยจัดสงใหสถาบัน
พัฒนาครู
คณาจารย3และบุคลากรทาง
การศึกษา (สคบศ.) ภายใน 2
สัปดาห3หลังจากเสร็จสิ้น
การฝ@กอบรมและพัฒนา

รายป6

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่ได
ระบุไวในบันทึกขอความเสนอ
ขออนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการ

- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ3 เชน ขอมูลหนา
Web Site ของสํานักงาน
และหนังสือราชการที่ได
แจงการเผยแพรใหหนวยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา
ในพื้นที่ทราบ
- ตรวจสอบจากเอกสารหรือ
หลักฐานการใชจายในการ
ดําเนินการฝ@กอบรม และ
พัฒนาครูที่ใชประกอบการสง
ใชเงินยืมทดรองราชการโดย
เปรียบเทียบกับระเบียบของ
ทางราชการทุกโครงการที่ได
ดําเนินการตลอดทั้ง
ป6งบประมาณ
- พิจารณาจากการดําเนินงานของ
- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่ได
ผูรับผิดชอบวามีการจัดทํารายงาน ระบุไวในหนังสือราชการนําสง
สรุปผลการดําเนินการฝ@กอบรมและ เอกสารรายงาน
พัฒนา โดยจัดสงใหสถาบันพัฒนาครู สรุปผลการดําเนินการ
คณาจารย3และบุคลากรทางการ
ฝ@กอบรมและพัฒนาครูฯ ให
ศึกษา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย3
(สคบศ.) ทราบ ภายในระยะเวลาที่ และบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดหรือไม
(สคบศ.) ทราบ

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
ความถี่
แนวทางการประเมิน
(In-process KPI)
13. มีการนําเอกสารรายงาน
รายป6 - พิจารณาจากการดําเนินงานของ
สรุปผลการดําเนินการฝ@กอบรม
ผูรับผิดชอบวามีการนํา
และพัฒนา ครูและบุคลากร
เอกสารรายงานสรุปผลการ
ทางการศึกษาใน
ดําเนินการฝ@กอบรมและพัฒนาครู
พื้นที่ประจําป6เผยแพรผานทาง
และบุคลากร
Web Site ของสํานักงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่ประจําป6
เผยแพร ผาน Web Site ของ
สํานักงานและได
แจงใหหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในพื้นที่ทราบหรือไม

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ3 เชน ขอมูลหนา
Web Site ของสํานักงาน
และหนังสือราชการที่ได
แจงการเผยแพรให
หนวยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาในพื้นที่
ทราบ
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บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ....
5. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฝ@กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่ ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ....

ภาคผนวก

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กระบวนการฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
โครงการ : ...............................................................................
ประจําเดือน...................................
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปpของหนวยงาน ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. ....

ลําดับ
หน5าที่
ที่

โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
งาน

กิจกรรมที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่ ระยะเวลา
ใช5
ดําเนินการ

สถานที่

กลุมงาน/
ผู5ประสาน

หมาย
เหตุ

แบบฟอรGมมาตรการ
การควบคุม บริหารจัดการ และติดตามผลการจัดกิจกรรม
การฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. ....

หนวยงาน : ........................................................................................................................................
ยุทธศาสตรG : (1).................................................................................................................................
เปqาหมายยุทธศาสตรG : (2).................................................................................................................
โครงการ : (3).....................................................................................................................................
กําหนด ปrญหา/ความ
กิจกรรม/
ผลกระทบที่
เวลา
เสี่ยง
ขั้นตอน (4)
ได5รับ (7)
(5)
(6)

กิจกรรม
กลุมงาน/
ควบคุม/ ความก5าวหน5า
ผู5รับผิดชอบ
วิธีการแก5ไข
(9)
(10)
(8)

ผูจัดทํา..........................................................
ตําแหนง........................................................
วันที่........... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คําแนะนําการกรอกข5อมูลแบบฟอรGม
ชองที่ 1
ชองที่ 2
ชองที่ 3
คอลัมน3ที่ 4
คอลัมน3ที่ 5
คอลัมน3ที่ 6
คอลัมน3ที่ 7
คอลัมน3ที่ 8

คอลัมน3ที่ 9
คอลัมน3ที่ 10

สําหรับกรอกชื่อยุทธศาสตร3ของหนวยงาน
สําหรับกรอกเป2าหมายยุทธศาสตร3ของหนวยงาน
สําหรับกรอกโครงการที่ไดดําเนินการในป6งบประมาณนั้น
สําหรับกรอกรายละเอียดกิจกรรมหรือขั้นตอนของโครงการ
สํ า หรั บ กรอกระยะเวลาเริ่ มดํ า เนิ น การจนกระทั่ งสิ้ น สุ ด การดํ า เนิ น งานในแตละกิ จ กรรม
หรือขั้นตอนของโครงการ
สํ า หรั บ กรอกปE ญ หาหรื อความเสี่ ย งที่ ต รวจพบระหวางดํ า เนิ น การในแตละกิ จ กรรมหรื อ
ขั้นตอนของโครงการ
สํ า หรั บ กรอกประเภทผลกระทบและความรุ น แรงที่ ไ ดรั บ จากปE ญ หาหรื อ ความเสี่ ย งที่
เกิดขึ้นระหวางดําเนินการในแตละกิจกรรมหรือขั้นตอนของโครงการ
สํ า หรั บ กรอกกิ จ กรรมควบคุ ม หรื อ วิ ธี ก ารแกไขปE ญ หาหรื อ ความเสี่ ย งเกิ ด ขึ้ น ระหวาง
ดําเนินการในแตละกิจกรรมหรือขั้นตอนของโครงการ ไดแก ดานกลยุทธ3 (Strategic : S)
ดานการดําเนินงาน (Operation : O) ดานการเงิน (Financial : F) ดานการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบตาง ๆ (Compliance : C) ฯลฯ
สํ า หรั บ กรอกรายงานความกาวหนาของการดํ า เนิ น งานในแตละกิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอน
ของโครงการ
สําหรับกรอกกลุมงานภายในที่รับผิดชอบและรายชื่อเจาหนาที่ประสานงานโครงการ

แบบประเมินผลโครงการ
การจัดกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
โครงการ : …………………………………………………………
ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. ....

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย

ลงในชอง  หรือเติมขอความที่ตรงกับความเป!นจริงลงในชองวาง

1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ................................... ป6
3. สถานภาพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ครู อาจารย3
 ผูบริหารสถานศึกษา
 ผูบริหารการศึกษา
 ขาราชการ เจาหนาที่
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................
4. ทานทราบขอมูลการจัดงานครั้งนี้จากสื่อประเภทใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 สถานศึกษา
 หนังสือราชการ
 สถานีวิทยุทองถิ่น
 หนังสือพิมพ3
 อินเทอร3เน็ต
 ป2ายโฆษณา/โปสเตอร3ประชาสัมพันธ3
 เพื่อน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมการฝ@กอบรม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยใหคาความหมายใน
แตละระดับดังตอไปนี้
5 หมายถึง มีสภาพที่ปรากฏหรือเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีสภาพที่ปรากฏหรือเห็นดวยอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีสภาพที่ปรากฏหรือเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง หรือ ไมแนใจ
2 หมายถึง มีสภาพที่ปรากฏอยูในระดับน5อย หรือคอนข5างเห็นดวย
1 หมายถึง มีสภาพที่ปรากฏอยูในระดับน5อยที่สุด หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง

รายการประเมิน
ด5านทรัพยากรที่ใช5
1. ปริมาณวัสดุอุปกรณ3ที่ใชในการจัดกิจกรรมการฝ@กอบรมและพัฒนาครูมี
ความพรอม และเพียงพอ
2. คุณภาพความรวมมือและการประสานงานของคณะกรรมการและ
เจาหนาที่
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมการฝ@กอบรมและพัฒนาครู
ด5านการดําเนินงานตามกระบวนการ
1. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ3การจัดกิจกรรมการฝ@กอบรมและ
พัฒนาครู
2. ความสะดวกในการเดินทางมารวมงาน
3. ความชัดเจนของแผนผังสถานที่จัดกิจกรรมการฝ@กอบรมและพัฒนาครู
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรมการฝ@กอบรมและพัฒนาครู
ในภาพรวม
5. ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม
6. ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรม
7. ความเหมาะสมของลําดับขั้นตอนในแตละกิจกรรม
8. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
9. การอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ภายในกิจกรรมการฝ@กอบรมและ
พัฒนาครู
ผลการดําเนินงาน
1. ความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่
2. กิจกรรมตาง ๆ สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง
3. ระดับคุณภาพของผลการจัดกิจกรรมการฝ@กอบรมและพัฒนาครูครั้งนี้
4. ผลการดําเนินงานตอบสนองตอนโยบายทางดานมาตรฐานการจัด
การศึกษา
5. ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ ไปประยุกต3
ใชได
6. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการ
ฝ@กอบรม และพัฒนาครูในครั้งนี้

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 ความประทับใจ ปEญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการฝ@กอบรมและพัฒนาครู
1. ความประทับใจตอการจัดกิจกรรมการฝ@กอบรมและพัฒนาครูในครั้งนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ปEญหาและอุปสรรคในการจัดงานครั้งนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดงานครั้งตอไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบสํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจตอการให5บริการ
งานบริการ............................................................................
สํานัก...........................................................
ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. 25....
คําชี้แจง
1. แบบสํารวจนี้มีวัตถุประสงค3เพื่อศึกษาความพึ งพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ

ใหบริการของสํานัก เพื่อนําผลการสํารวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการที่มีคุณภาพ
ตอไป
2. ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสํานักโดยตรง รวมถึงผูรับบริการที่เป!นสวนราชการ
ดวย
ลงใน  ตามความเป7นจริง
ขอความอนุเคราะหGทานตอบแบบสํารวจ โดยใสเครื่องหมาย
ตอนที่ 1 ข5อมูลทั่วไป (สํานักสามารถปรับข5อมูลของผู5รับบริการให5สอดคล5องกับงานบริการ)
ข5อมูลของผู5รับบริการ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ…………ป6
3. ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให5บริการด5านตางๆ
ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานตางๆเหลานี้อยางไรบาง โปรดทําเครื่องหมาย
ในชองที่
ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดย
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจนอย 1 =
พอใจนอยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
การให5บริการ
5 4 3 2 1
1. ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการให5บริการ
1.1 ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน เขาใจงาย
1.2 การใหบริการมีความถูกตองและรวดเร็ว
1.3 ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพงาน
1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
1.5 การใหบริการเป!นไปตามลําดับกอน-หลังอยางยุติธรรม
2. ความพึงพอใจตอเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการ
2.1 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความสุภาพ เป!นมิตร

การให5บริการ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

2.2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 เจาหนาที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
2.4 เจาหนาที่ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดเป!นอยางดี
2.5 เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
2.6 เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเป!นกลาง ไมเลือกปฏิบัติ
3. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีที่นั่งสําหรับผูมาใชบริการพอเพียง
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เป!นระเบียบ
3.3 มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายรูปแบบ
3.4 มีความชัดเจนของป2ายบอกทางและสถานที่ใหบริการ
3.5 เครือขายคอมพิวเตอร3มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3.6 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร3มีเพียงพอ
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพของการให5บริการ
4.1 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.2 ไดรับบริการที่ครบถวน ถูกตอง
4.3 มีความชัดเจนในการใหคําแนะนําที่เป!นประโยชน3
ตอนที่ 3 ความไมพึงพอใจการให5บริการด5านตางๆ
คําชี้แจง 1. โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทานตอการใหบริการ
2. คําตอบที่ไดรับจะเป!นประโยชน3ตอการปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น
3.1 ทานมีความไมพึงพอใจด5านกระบวนการ/ขั้นตอนการให5บริการหรือไม
ไมมี มี (โปรดระบุ)....................................................................................
3.2 ทานมีความไมพึงพอใจ ด5านเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการหรือไม
ไมมี มี (โปรดระบุ)....................................................................................
3.3 ทานมีความไมพึงพอใจด5านสิ่งอํานวยความสะดวกหรือไม
ไมมี
มี (โปรดระบุ)....................................................................................
3.4 ทานมีความไมพึงพอใจด5านคุณภาพของการให5บริการหรือไม
ไมมี มี (โปรดระบุ)....................................................................................
3.5 ข5อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร-วมกับหน-วยงานอื่น
1. ชื่อหน-วยงาน
2. ห1วงเวลารายงาน
สถานะโครงการ

ไตรมาสที่ 1: ต.ค. - ธ.ค. 61
ไตรมาสที่ 3: เม.ย. - มิ.ย. 62
ยังไมสิ้นสุดโครงการ

ไตรมาสที่ 2: ม.ค. - มี.ค. 62
ไตรมาสที่ 4: ก.ค. - ก.ย. 62
สิ้นสุดโครงการแล#ว

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม
..........................................................................................................................
4. หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………..................
5. วัตถุประสงค8
6. ค-าเป9าหมาย (ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)

เป9าหมาย ป 2563

ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)

เป9าหมาย ป 2563

7. ระยะเวลาดําเนินการ
8. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ
8.1
8.2
8.3
9. ผลการดําเนินงานและผลลัพธ8ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.2 เชิงคุณภาพ

10. ภาพกิจกรรม

11. งบประมาณ
โครงการที่ได1รับ ผลการใช1จ-าย
งบประมาณ งบประมาณรวม
ทั้งสิ้น
(สะสม)

ผลการใช1จ-าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ผลการใช1จ-าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2

ผลการใช1จ-าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3

ผลการใช1จ-าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4

แหล-งงบประมาณ .....................................งบรายจ-าย ................................... หมวดรายจ-าย 13. ปEญหา อุปสรรค และข1อเสนอแนะ
14. แผนที่จะดําเนินการต-อไป
แผนที่จะดําเนินการในไตรมาสตอไป ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
15. ประโยชน8ที่สาธารณชนได1รับ
16. โครงการนี้เปGนโครงการที่หน-วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลําดับหรือไม
16.1 เป0น
อยูในลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
16.2 ไมเป0น
ไมทราบ
17. ผู1รายงาน
หน-วยงาน
โทรศัพท8
E-mail:

ตําแหน-ง
โทรสาร

18. วันที่รายงาน ณ

ลงชื่อ................................................ผูรายงาน
(...................................................)
ตําแหนง...................................................

คณะผู5จัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายนรา เหลาวิชยา
2. นางสาวพัชรนันท3 เกียรติบัณฑิต

รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตําแหนง
ศึกษาธิการภาค 17
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

ผู5จัดทํา
1. นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร
2. นายวิจักษณ3 เผือกพวง
3. นางวาสนา แกวสอาด
4. นางสาวเสาวภา รุงศิรโชติ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

