คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและ
ส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

สานักงานศึกษาธิการภาค 2

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คานา
เอกสารคู่มือการปฏิบั ติงานกระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่ งเสริมการประสานกิจกรร ม
ทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ(Public
Sector
Management Quality Award : PMQA) เพื่อพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีภารกิจสาคัญในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริม
การประสานกิ จ กรรมทางการศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรมและการกี ฬ าเพื่ อ การศึ กษาในพื้ น ที่ และได้ ก าหนดให้ เ ป็ น
กระบวนการหลั ก ที่ ส าคั ญตามภารกิจ ของส านัก งาน กลุ่ ม พั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ดท าคู่มื อ กระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านจั ด ท าและพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม การประสานกิ จ กรรมทางการศาสนา
ศิล ปวั ฒ นธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้ นที่กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขึ้น เพื่อเป็นคู่มื อส าหรับการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสาหรับใช้ปฏิบัติงานและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรม
ทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
เพื่อการศึกษา เป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการ
พัฒ นาการศึกษา การส่ งเสริ มการจั ดโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมทางการศาสนา กิจกรรมด้า น
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางการกีฬาเพื่อการศึกษา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของ
เนื้อหา ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ (Objectives) :

1.1 เพื่อให้บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานโครงการ ที่เป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.3 เพื่อให้การบริหารจัดการงาน โครงการ และกิจกรรม เป็นไปด้วยความเหมาะสม อีกทั้งเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต (Scope) : เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานโครงการของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ที่ดาเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามี
บทบาทในการพัฒ นาการศึกษา การส่ งเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมทางการศาสนา
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางการกีฬาเพื่อการศึกษา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ร่วมกัน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
3. คาจากัดความ(Definition) :
3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความร่วมมือ
และเสริมสร้างพลังอานาจแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 การส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา หมายถึง การส่งเสริมให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ร่วมกัน ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
3.3 พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 หมายถึง การแบ่งเขตตรวจราชการของสานักนายกรัฐมนตรี
ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ(Responsibilities) :
4.1 ศึกษาธิการภาค 2 มีหน้าที่
4.1.2 พิจารณาสั่งการดาเนินงาน
4.1.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
4.1.3 เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานโครงการ
4.1.4 ลงนามในหนังสือราชการ
4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่
4.2.1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
4.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
4.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
4.2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ ให้ตรงตามที่วางแผนไว้
4.2.5 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริ มการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
การกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
รวบรวมข้อมูล

จัดทำโครงกำร/
ขออนุมัติ

แต่งตั้งคณะทำงำน
ประชุมคณะทำงำน

ประชำสัมพันธ์เชิญชวน

เตรียมกำรก่อน
ดำเนินกำร

ดำเนินกำรจัดกิจกรรม

ดำเนินกำรหลังเสร็จสิน้

ติดตำม
ประเมินผล

จัดทำรำยงำนสรุปผล

เสนอผู้บริหำร
และเผยแพร่
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ระยะเวลาดาเนินการ และเอกสารการดาเนินงาน
รายละเอียดของงาน
6.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่และข้อมูลทั่วไป
1. ศึกษา รวบรวมบริบท ข้อมูลเกีย่ วกับพื้นที่ และข้อมูลทั่วไป
ที่เกี่ยวข้อง
2. สรุปวิเคราะห์ประเด็นบริบท ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ และ
ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
6.2 จัดทาและเสนอโครงการให้ผบู้ ริหารหน่วยงานอนุมัติ
เพื่อรองรับการดาเนินงาน
1. จัดทารายละเอียดโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการ
จัดกิจกรรมในพื้นที่
2. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ
3. นาโครงการที่ได้รับการอนุมัติบรรจุลงในแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของหน่วยงาน
6.3 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
1. กาหนดรายละเอียดของโครงสร้างทีมงาน
ที่จะดาเนินการตามเป้าหมายของโครงการ
2. จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน
4. จัดส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ
6.4 ประชุมคณะทางานเพื่อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบและชี้แจง
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม
2. จัดทาหนังสือเชิญคณะทางานเข้าร่วมการประชุม
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือเชิญประชุม
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะทางาน
5. จัดทาระเบียบวาระการประชุม
4. ประชุมคณะทางานเพื่อร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานการประชุม
7. จัดทาหนังสือนาส่งรายงานการประชุม
8. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือนาส่ง
รายงานการประชุม
9. จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะทางาน
10. รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใช้จ่าย
ในการจัดประชุม
11. จัดทาบันทึกเพื่อหักล้างการส่งใช้เงินยืม ทดรองราชการ
12 จัดทาบันทึกเพื่อหักล้างการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เอกสารดาเนินงาน
- เอกสารสรุปประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5 วัน
1 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง

1. โครงการกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการ
ประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่
2. บันทึกข้อความเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการ

1 ชั่วโมง
1 วัน
1 วัน

1. รายละเอียดของโครงสร้างทีมงาน
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
3. บันทึกข้อความเสนอลงนามในสั่งแต่งตั้ง
4. หนังสือราชการแจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้ง

1 ชั่วโมง
1 วัน

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
2 วัน
1-2 วัน
3 วัน
1 ชัวโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
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1. บันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองราชการ
2. สัญญายืมเงิน
3. รายละเอียดประกอบการยืมเงินทดรองราชการ
4. หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุม
5. ระเบียบวาระการประชุม
6. หนังสือราชการนาส่งรายงานการประชุม
7. รายงานการประชุม
8. บันทึกข้อความเพื่อขอส่งใช้เงินยืม ทดรอง
ราชการ
9. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบสาคัญรับเงิน
ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

6.5 ประสานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
1. กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือคุณสมบัติของบุคคลที่
จะเข้าร่วมกิจกรรม
2. จัดทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าร่วมกิจกรรม
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
4. จัดส่งหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ
6.6 ประสานการเตรียมการก่อนดาเนินการจัดกิจกรรม
1. บันทึกเสนอขออนุญาตใช้ห้องประชุมจาก ศึกษาธิการภาค
2 เป็นสถานที่จัดประชุม
2. บันทึกเสนอขอยืม/ขอความเห็นชอบจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นจะต้องใช้จัดกิจกรรม
3. จัดทาคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิด
4. จัดทาเอกสารบัญชีรายชื่อรับลงทะเบียน รายงานตัวของ
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
5. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
6. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
7. จัดส่งคาสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการทราบ
8. จัดทาหนังสือแจ้งกาหนดการและประสาน รายละเอียด
การดาเนินงานต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกีย่ วข้องทราบ
9. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือแจ้ง
ประสานการดาเนินงาน
10. จัดส่งหนังสือแจ้งประสานรายละเอียดการดาเนินงานให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
11. จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อ สารองเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

1 วัน
1 วัน
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน

1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือคุณสมบัติของบุคคลที่
จะเข้าร่วมกิจกรรม
2. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือ
ประชาสัมพันธ์
3. หนังสือราชการแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
การเข้าร่วมกิจกรรม

1 วัน

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อความประสานการขอใช้ห้องประชุม
ของหน่วยงาน
2. บันทึกข้อความขอยืม/ขอความเห็นชอบ
จัดซื้อจัดจ้าง
3. คากล่าวรายงานและคากล่าวเปิด
4. บัญชีรายชื่อลงทะเบียนรายงานตัว
5. บันทึกข้อความเสนอลงนามในคาสั่ง
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
7. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือแจ้ง
ประสานการดาเนินงาน
8. หนังสือราชการแจ้งประสานรายละเอียดการ
ดาเนินงาน
9. บันทึกข้อความเพื่อขอยืมเงินทดรองราชการ
10. สัญญายืมเงิน
11 รายละเอียดประกอบการยืมเงินทดรองราชการ

1 วัน
1 ชั่วโมง

6.7 ดาเนินการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละกิจกรรม
- ดาเนินการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการ
ประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬา เพื่อการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด

3-5 วัน
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1. สูจิบัตรการจัดกิจกรรม
2. คู่มือการจัดกิจกรรม
3. เอกสารรายละเอียดประกอบของแต่ละกิจกรรม

รายละเอียดของงาน
6.8 ดาเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการเนินการจัดกิจกรรม
1. จัดทาหนังสือตอบขอบคุณหน่วยงาน เจ้าของสถานที่
จัดกิจกรรม สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือ
ตอบขอบคุณ
3. จัดส่งหนังสือตอบขอบคุณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใช้จ่าย
ในการดาเนินการจัดกิจกรรม
5. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 อนุมัติหักล้างการส่งใช้
เงินยืมทดรองราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
1. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือ
ตอบขอบคุณ
2. หนังสือราชการแจ้งตอบขอบคุณ
3. บันทึกข้อความเพื่อขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
4. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบสาคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

1 วัน
1 ชั่วโมง

6.9 ประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
1. บันทึกรายงานความก้าวหน้าทัง้ 3 ระยะ (ช่วงการ
เตรียมการ ขณะดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม)
เสนอผู้บริหารให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล
การดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ตามกรอบแนวคิดการประเมิน
ที่กาหนด
3. แจกเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
4. เก็บรวบรวมเครื่องมือสาหรับการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานการจัดกิจกรรมฯ
6.10 วิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการ
กีฬาเพื่อการศึกษา
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลจาก
เครื่องมือเพื่อการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการ
จัดกิจกรรมฯ
2. จัดระเบียบข้อมูล สร้างคู่มือ ลงรหัส(Code Book) และ
แปลงข้อมูลที่ได้เป็นรหัสโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล SPSS) ใน การวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูล
3. สร้างตารางวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อนาเสนอผลการประเมิน
โดยใช้ค่าสถิติ ในการแปรความหมาย
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล และสรุปรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
5. จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
ประจาปี

3 วัน
1 วัน

1. บันทึกข้อความเพื่อรายงานความ
ก้าวหน้าในการเตรียมการจัดกิจกรรม
2. บันทึกข้อความเพื่อรายงานความ
ก้าวหน้าในขณะดาเนินการจัดกิจกรรม
3. บันทึกข้อความเพื่อรายงานผลดาเนินการเมื่อ
สิ้นสุดการจัดกิจกรรม
4. เครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดกิจกรรมฯ

1 วัน
1 วัน

1 วัน

1 วัน
1 วัน
1 วัน
5 วัน
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1. เอกสารผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS
2. เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
ประจาปี

รายละเอียดของงาน
6.11 เสนอรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ให้
ผู้บริหารทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่าง ๆ
1. จัดทาหนังสือแจ้งการประชาสัมพันธ์ เอกสารรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ประจาปี เผยแพร่ผ่าน
ทาง Web site ของสานักงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ทราบ
2. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือแจ้งการ
เผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
ผ่านทาง Web site ของสานักงาน
3. จัดส่งหนังสือแจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ผ่านทาง Web site ของสานักงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. นาเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
ผ่านทาง Web site ของสานักงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เอกสารดาเนินงาน

1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือแจ้ง
การประชาสัมพันธ์
2. หนังสือราชการแจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ผ่านทาง
Web site ของสานักงาน

1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure)
6.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่และข้อมูลทั่วไป
6.1.1 ศึกษา รวบรวมบริบท ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 สรุปวิเคราะห์ประเด็นบริบท ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
6.2 จัดทาและเสนอโครงการให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติเพื่อรองรับการดาเนินงาน
6.2.1 จัดทารายละเอียดโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่
6.2.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ
6.2.3 นาโครงการที่ได้รับการอนุมัติบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
6.3 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
6.3.1 กาหนดรายละเอียดของโครงสร้างทีมงานที่จะดาเนินการตามเป้าหมายของโครงการ
6.3.2 จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
6.3.3 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
6.3.4 จัดส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ
6.4 ประชุมคณะทางานเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบและชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน
6.4.1 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
6.4.2 จัดทาหนังสือเชิญคณะทางานเข้าร่วมการประชุม
6.4.3 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือเชิญประชุม
6.4.4 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะทางาน
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6.5

6.6

6.7
6.8

6.4.5 จัดทาระเบียบวาระการประชุม
6.4.6 ประชุมคณะทางานเพื่อร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน
6.4.7 จัดทารายงานการประชุม
6.4.8 จัดทาหนังสือนาส่งรายงานการประชุม
6.4.9 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือนาส่งรายงานการประชุม
6.4.10 จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะทางาน
6.4.11 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใช้จ่ายในการจัดประชุม
6.4.12 จัดทาบันทึกเพื่อหักล้างการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
ประสานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
6.5.1 กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
6.5.2 จัดทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าร่วมกิจกรรม
6.5.3 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน
6.5.4 จัดส่งหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ประสานการเตรียมการก่อนดาเนินการจัดกิจกรรม
6.6.1 บันทึกเสนอขออนุญาตใช้ห้องประชุมจากศึกษาธิการภาค 2 เป็นสถานที่จัดประชุม
6.6.2 บันทึกเสนอขอยืม/ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ที่จาเป็น
จะต้องใช้จัดกิจกรรม
6.6.3 จัดทาคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิด
6.6.4 จัดทาเอกสารบัญชีรายชื่อรับลงทะเบียนรายงานตัวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
6.6.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
6.6.6 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.6.7 จัดส่งคาสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการทราบ
6.6.8 จัดทาหนังสือแจ้งกาหนดการ และรายละเอียดการดาเนินงานต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6.6.9 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือแจ้งการดาเนินงาน
6.6.10 จัดส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดการดาเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.6.11 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละกิจกรรม
- ดาเนินการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
ดาเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการจัดกิจกรรม
6.8.1 จัดทาหนังสือตอบขอบคุณหน่วยงานเจ้าของสถานที่จัดกิจกรรม สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6.8.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือตอบขอบคุณ
6.8.3 จัดส่งหนังสือตอบขอบคุณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
6.8.4 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใช้จ่ายในการดาเนินการจัดกิจกรรม
6.8.5 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 อนุมัติหักล้างการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
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6.9 ประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมทางการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อ
การศึกษา
6.9.1 บันทึกรายงานความก้าวหน้าทั้ง 3 ระยะ (ช่วงการเตรียมการ ขณะดาเนินการ และ เมื่อ
สิ้นสุดการจัดกิจกรรม) เสนอผู้บริหารให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
6.9.2 สร้างเครื่องมือสาหรับการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ตามกรอบ
แนวคิดการประเมินที่กาหนด
6.9.3 แจกเครื่องมือสาหรับการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
6.9.4 เก็บรวบรวมเครื่องมือสาหรับการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมฯ
6.10 วิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมทางการศึกษา การศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
6.10.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลจากเครื่องมือเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมฯ
6.10.2 จัดระเบียบข้อมูล สร้างคู่มือ ลงรหัส (Code Book) และแปลงข้อมูลที่ได้เป็นรหัสโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล SPSS) ใน การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
6.10.3 สร้างตารางวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนาเสนอผลการประเมินโดยใช้ค่าสถิติในการแปร
ความหมาย
6.10.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล และสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
6.10.5 จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ประจาปี
6.11 เสนอรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
6.11.1 จัดทาหนังสือแจ้งการประชาสัมพันธ์เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
ประจาปีเผยแพร่ผ่านทาง Web site ของสานักงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ
6.11.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือแจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ผ่านทางWeb site ของสานักงาน
6.11.3 จัดส่งหนังสือแจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ผ่านทาง
Web site ของสานักงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
6.11.4 นาเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ผ่านทาง Web site ของสานักงาน
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7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน(Work Standard)
7.1 มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ตดิ ตาม และวัดประเมินผลการดาเนินงานได้
7.2 มีการจัดประชุมคณะทางานอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันวางแผน และมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพื่อติดตามความก้าวหน้า การตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมงานของคณะทางาน
ฝ่ายต่าง ๆ
7.3 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการศึกษาฯ โดยผ่านช่องทาง หรือวิธีการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2
ช่องทาง
7.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทราบ
ก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
7.5 มีการแจ้งกาหนดการ หรือประสานรายละเอียดการดาเนินงานต่าง ๆ ให้คณะทางาน หน่วยงาน
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
7.6 มีการจัดทาบัญชีควบคุมรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรม
7.7 มีการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบทั้งก่อนการ
ดาเนินงาน ระหว่างดาเนินงาน และสิ้นสุดโครงการ
7.8 มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานทางการศึกษาฯ และเสนอผู้บริหารทราบภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม
7.9 มีการนาเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินงานทางการศึกษาฯ เผยแพร่ผ่านทาง Web site ของ
สานักงาน
8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation) กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสาน

กิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

ความถี่ในการประเมิน
ราย รายไตร ราย
เดือน มาส
ปี

แนวทางการประเมิน

1. มีการกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่เป็น รูปธรรมและ
ใช้วัดการดาเนินงานได้จริง

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการกาหนด
ค่าเป้าหมายในการประเมินแต่ละ
ระดับของตัวชี้วดั ความสาเร็จว่า
สามารถใช้วัดประเมินผลการ
ดาเนินงานได้จริงหรือไม่
2. จานวนครั้งในการจัดการ
- พิจารณาจากจานวนครั้งของการ
ประชุมคณะทางาน เพื่อวางแผน จัดประชุมคณะทางาน
การดาเนินการจัดกิจกรรมให้
- พิจารณาจากองค์ประกอบของ
เกิดความรอบคอบและชัดเจน การประชุมว่าได้มีการวางแผน
เตรียมการดาเนินงานการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการติดตามความก้าวหน้า
ความพร้อมของคณะทางานฝ่าย
ต่าง ๆ หรือไม่
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วิธีการประเมิน



- ตรวจสอบจากรายละเอียด
ของตัวชี้วัดระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงานที่ได้ระบุไว้
ในโครงการ



- ตรวจสอบโดยการแจงนับ
จานวนครั้งของการจัดประชุม
คณะทางาน
- ตรวจสอบจากประเด็นของ
หัวข้อวาระการประชุมและ
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ใน
รายงานการประชุมคณะ
ทางาน

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

ความถี่ในการประเมิน
ราย รายไตร ราย
เดือน มาส
ปี

แนวทางการประเมิน
- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดประชุม
คณะทางานโดยใช้ห้องประชุมของ
หน่วยงานเป็นสถานที่ในการจัด
ประชุมทุกครั้งหรือไม่



- พิจารณาจากจานวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทีไ่ ด้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยคิดเทียบ
จากจานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ทั้งหมด
5. จานวนช่องทางหรือวิธีการ
- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้า ผู้รับผิดชอบว่ามีการ
ร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการให้
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที
ทราบ อย่างน้อยจานวน 2
ช่องทางหรือไม่
6. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - พิจารณาจากการดาเนินงานของ
เชิญชวนการเข้าร่วมกิจกรรมให้ ผู้รับผิดชอบว่ามีการเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อน ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า อย่าง กิจกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น้อย 2 สัปดาห์
ในพื้นที่ ทราบก่อนการจัดกิจกรรม
ล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่
กาหนดหรือไม่
7. มีการแจ้งกาหนดการหรือมี - พิจารณาจากการดาเนินงานของ
การประสานรายละเอียดต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบว่ามีการแจ้ง
ให้คณะทางานทราบก่อนการจัด กาหนดการ หรือมีการประสาน
กิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1
รายละเอียดการดาเนินงาน ต่าง
สัปดาห์
ๆ ให้คณะทางานทราบก่อนการจัด
กิจกรรมล่วงหน้าภายในระยะเวลา
ที่ กาหนดหรือไม่



3. มีการจัดประชุมคณะทางาน
โดยใช้ ห้องประชุมของ
หน่วยงานเป็นสถานที่ในการจัด
ประชุมทุกครั้ง

4. ร้อยละของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้า
ร่วมกิจกรรม
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วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น เอกสาร
ประสานการขอใช้ห้องประชุม
ของหน่วยงานสถานที่ในการ
จัดประชุมตามทีร่ ะบุไว้ใน
หนังสือเชิญคณะทางาน
ประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม หรือรายงานการ
ประชุม
- ตรวจสอบจากสาเนาหนังสือ
ราชการตามที่ได้จัดส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน
การเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบ
- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น หนังสือราชการ
ที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ได้ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทราบ หรือข้อมูลหน้า Web
site ของสานักงาน
- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่ได้
ระบุไว้ในหนังสือราชการที่ได้
จัดส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแจ้ง
ประสานการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนการเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ทราบ
- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่ได้
ระบุไว้ในหนังสือราชการที่ได้
แจ้งกาหนดการและ ประสาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ให้คณะทางาน
หน่วยงาน และสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทราบ

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

ความถี่ในการประเมิน
ราย รายไตร ราย
เดือน มาส
ปี

แนวทางการประเมิน

วิธีการประเมิน

8. มีการจัดทาบัญชีควบคุม
รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดทาบัญชี
ควบคุม รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการดาเนินการ จัดกิจกรรม
หรือไม่



9. ร้อยละของการจัดส่งเอกสาร
และหลักฐานการส่งใช้เงินยืมทด
รองราชการได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ

- พิจารณาจากจานวนของเอกสาร
หรือหลักฐานการใช้จ่ายเพื่อ
ประกอบการส่งใช้เงินยืมได้ถูกต้อง
ตรงตามระเบียบของทาง
ราชการ โดยคิดเทียบจากจานวน
กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ



10. มีการติดตามรายงานผล
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ให้ผู้บริหารทราบทั้งในช่วง
การเตรียมการ ระหว่างเนินการ
และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการติดตาม
รายงานผลความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานทั้งก่อนการดาเนินงาน
ระหว่างดาเนินงาน และเมื่อสิ้นสุด
การจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ
อย่างต่อเนื่องหรือไม่
- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
และเสนอให้ผู้บริหารทราบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่





- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่ได้
ระบุไว้ใน หนังสือรายงาน
สรุปผลการดาเนินการ จัด
กิจกรรมฯ ที่เสนอให้ผู้บริหาร
ทราบ

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการนา
เอกสารรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
เผยแพร่ผ่านทาง Web site ของ
สานักงาน และได้แจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทราบหรือไม่



- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น ข้อมูลหน้า
Web site ของสานักงาน และ
หนังสือราชการที่ได้แจ้งการ
เผยแพร่ให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ

11. มีการจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
และเสนอให้ผู้บริหารทราบ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเสร็จ
สิ้นการจัดกิจกรรม
12. มีการนาเอกสารรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัด
กิจกรรมฯ เผยแพร่ผา่ นทาง
Web site ของสานักงาน
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- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น เอกสารบัญชี
ควบคุมรายการค่าใช้จ่าย ใน
การจัดกิจกรรม หรือเอกสาร
โดยคิดเทียบระหว่างประมาณ
การรายจ่ายกับรายการใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมจริง
- ตรวจสอบจากเอกสารหรือ
หลักฐานการใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมที่ใช้ ประกอบการ
ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
โดยเปรียบเทียบกับระเบียบ
ของทางราชการทุกโครง
การที่ได้ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ
- ตรวจสอบจากเอกสารการ
ติดตามรายงานผลความ
ก้าวหน้าทั้งช่วงก่อนขณะ
ดาเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดการ
จัดกิจกรรม) ให้ผู้บริหารทราบ
ทั้ง 3 ระยะ

9. เอกสารอ้างอิง (Referent Document)
9.1 คาสั่ง สป. ที่ 1608/2555 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-13(18) ตามอานาจหน้าที่ข้อ (5)
9.2 แผนผังการทางาน (Flow Chart)
รวบรวมข้อมูล

จัดทำโครงกำร/
ขออนุมัติ

แต่งตั้งคณะทำงำน
ประชุมคณะทำงำน
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน

เตรียมกำรก่อน
ดำเนินกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ดำเนินกำรหลังเสร็จสิน้ กิจกรรม

ติดตำม
ประเมินผล

จัดทำรำยงำนสรุปผล

เสนอผู้บริหำร
และเผยแพร่
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10. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน(Form)
10.1 แบบประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด
10.3 ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
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แบบประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
สาหรับผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

แบบประเมินผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
-----------------------------------------คาชี้แจง
การประเมินผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นการประเมินระหว่าง
การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการวิจัยและนาผลการประเมินไป
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นางานชุม นุ มฯ ได้ดีขึ้ น ซึ่งไม่มี ผ ลใด ๆ ต่ อผู้ ต อบแบบประเมิ น แบบประเมิ น มีทั้ง หมด 5 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่1 สถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมงานชุมนยุวกาชาด 13 ภาค เป็นแบบประเมินแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 การประเมินผลการบริหารจัดการการจัดงานชุมนุมฯ เป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการชุมนุมฯ เป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5
ระดับ
ตอนที่ 4 การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานชุมนุมฯ เป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลพื้นฐาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีทั้งหมด 6 ข้อ
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นจริงสาหรับตัวท่านเพียงข้อเดียว
1. ท่านผ่านการอบรมหลักสูตรยุวกาชาดระดับใด
1.1  ผู้นายุวกาชาด
1.2  ผู้ให้การฝึกการอบรม 1.3  ไม่ได้ผ่านกาอบรม
1.4  อื่น ๆ ระบุ ..........
2. ประสบการณ์การการทาหน้าที่เกี่ยวกับยุวกาชาดในโรงเรียน
2.1  ต่ากว่า 1-5 ปี
2.2  6-10 ปี
2.3  11 ปีขึ้นไป
3. โรงเรียนของท่านอยู่ในสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานใด
3.1  สพป.
3.2  สพม. 3.3  ส่วนท้องถิ่น 3.4  มหาวิทยาลัย
4. โรงเรียนของท่านอยู่ในสังกัดกระทรวงใด
4.1  ศึกษาธิการ
4.2  มหาดไทย 4.  อื่น ๆ (โปรดระบุ)
5. ท่านเคยเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดในระดับ (ถ้าเข้าร่วมหลายระดับให้ตอบระดับสูงสุด)
5.1  ระดับโรงเรียน
5.2  ระดับภาค 5.3  ระดับประเทศ
6. กิจกรรมยุวกาชาดที่ท่านชอบในการจัดงานชุมนุมในครั้งนี้
6.1  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
6.2  กิจกรรมกาชาด
6.3  กิจกรรมประชาคมอาเซียน
6.4  กิจกรรมเดินทางไกล
6.5  กิจกรรมยามว่าง
6.6  กิจกรรมพิเศษ (ภาคค่า)
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ตอนที่ 2 การประเมินการบริหารจัดการการจัดงานชุมนุมฯ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เหมาะสม
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ในการบริหารจัดการยึดหลักการบางส่วนของ Luther Gulick เป็นกรอบในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย การ
ประสาน การจัดการ และการอานวยการ รวมเป็น 3 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วยข้อคาถาม 10 ข้อ รวม 30 ข้อ
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางด้านขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ระดับความคิดเห็น
ข้อ
สภาพการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
5 4 3 2 1
ด้านการประสานงาน
1 ผู้บังคับการค่ายย่อยมีการประชุมชี้แจงมติการประชุมจากค่ายชุมนุม
2 คณะกรรมการจัดงานมีการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่การจัดงานชุมนุมที่
ชัดเจน
3 คณะกรรมการจัดงานจัดทาเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ไว้ในสมุดกิจกรรมการจัดงาน
ชุมนุม
4 คณะกรรมกรจัดงานมีเจ้าหน้าที่ประสานงานประจาแต่ละค่ายย่อย
5 คณะกรรมการจัดงานมีการจัดทาผังพื้นที่การชุมนุมไว้ในที่ที่มองเห็นชัดเจน
6 คณะกรรมการจัดงานมีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกยุวกาชาดผ่านระบบการสื่อสาร
ประเภท ไลน์ ข้อความ หรือช่องทางอื่น ๆ
7 คณะกรรมการจัดงานมีพาหนะคอยให้บริการเมื่อเกิดกรณีจาเป็นเร่งด่วน
8 คณะกรรมการจัดงานมีเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานชุมนุมในแต่ละวัน
9 คณะกรรมการจัดงานมีการสื่อสารที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่การจัดงานชุมนุม
10 คณะกรรมการจัดงานมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาแก่สมาชิกยุวกาชาด
ด้านการจัดการ
1 มีการจัดระบบการรายงานตัวที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
2 มีระบบการมอบของที่ระลึกที่รวดเร็ว ไม่สับสน
3 มีขั้นตอนการปฏิบัติของสมาชิกยุวกาชาดที่ชัดเจน
4 มีระบบการจ่ายเงินสนับสนุนค่าพาหนะการเดินทางที่ชัดเจนและเหมาะสม
5 มีขั้นตอนพิธีเปิด – ปิด สั้น กระทัดลัด รวดเร็ว
6 มีขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมที่ชัดเจน
7 มีระเบียบการชุมนุมที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
8 การแบ่งพื้นที่ให้ค่ายย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอ
9 มีระบบการจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ
10 สภาพการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคมีความเหมาะสม
16

ข้อ

สภาพการจัดงานชุมนนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

การอานวยการ
1 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางและโอนให้โรงเรียนโดยตรง
2 มีการจัดทาของที่ระลึกมอบให้ผู้เข้าร่วมงานชุมนุม
3 มีการแบ่งพื้นที่และขอบเขตให้แต่ละค่ายย่อยเป็นสัดส่วน
4 มีการให้บริการและอานวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุม
5 มีวัสดุอุปกรณ์แจกจ่าย และให้ยืมอย่างเพียงพอ
6 มีการกาหนดกิจกรรมและวิทยากรที่ให้ความรู้เหมาะสม
7 มีการแบ่งพื้นที่การใช้ห้องน้าของแต่ละค่ายย่อยที่ชัดเจน
8 มีตารางกาหนดการการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกยุวกาชาดในแต่ละวัน
9 มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
10 มีจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในพื้นที่การจัดงานชุมนุมที่เหมาะสม
ตอนที่ 3 การประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาค เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง ไม่มีความรู้
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่มีความรู้
3 หมายถึง ปานกลาง
4 หมายถึง มีความรู้มาก
5 หมายถึง มีความรู้มากที่สุด
ในจัดกิจกรรมยึดหลักการของสานักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตร
ยุวกาชาดเป็นกรอบในการประเมิน มีทั้งหมด 20 ข้อ
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางด้านซ้ายมือของท่านตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ข้อ

การปฏิบัติที่เกิดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

1 สมาชิกยุวกาชาดได้เรียนรู้จากการบรรยายของวิทยากรในแต่ละกิจกรรม
2 สมาชิกยุวกาชาดได้ฝึกปฏิบัติตามคาสั่งที่วิทยากรกาหนดให้ปฏิบัติทุกกิจกรรมจน
ครบถ้วน
3 สมาชิกยุวกาชาดสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปฝึกกับเพื่อน ๆ จน
เกิดความชานาญ
4 สมาชิกยุวกาชาดได้ซักถามขั้นตอนการปฏิบัติและข้อสงสัยในแต่ละกิจกรรม
5 สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อน ๆ จนสามารถถ่ายทอดให้ผู้ไม่เข้าใจได้
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ระดับความรู้
5 4 3 2 1

ข้อ

การปฏิบัติที่เกิดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

6
7
8
9
10

สมาชิกยุวกาชาดได้ปฏิบัติกิจกรรมซ้า ๆ ในเวลาว่าง
สมาชิกยุวกาชาดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกยุวกาชาดต่างโรงเรียน
สมาชิกยุวกาชาดได้เรียนรู้จากสื่อและอุปกรณ์จริง
สมาชิกยุวกาชาดได้เป็นผู้เสนอ หรือพูด หรือแสดงให้เพื่อน ๆ ดูได้
สมาชิกยุวกาชาดได้รับคัดเลือกจากวิทยากรให้เป็นผู้นาทางความคิดในกิจกรรม
การชุมนุม
หลังเสร็จสิ้นการชุมนุมสมาชิกยุวกาชาดสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้
เพื่อนๆ ในโรงเรียนได้
สมาชิกยุวกาชาดสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
สมาชิกยุวกาชาดสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือสังคมได้
สมาชิกยุวกาชาดสามารถนาประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในการชุมนุม
ไปแนะนาเพื่อน ๆ สามาชิกยุวกาชาดในโรงเรียนได้
สมาชิกยุวกาชาดสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการชุมนุมไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรใน
โรงเรียนได้
สมาชิกยุวกาชาดสามารถสาธิตการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมได้
สมาชิกยุวกาชาดสามารถสร้างหรือปรับปรุงวัสดุที่มีในท้องถิ่นของกิจกรรม
บางอย่างได้
สมาชิกยุวกาชาดสามารถนาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมได้
สมาชิกยุวกาชาดสามารถบอกวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นของการจัดกิจกรรมได้
กิจกรรมในการจัดงานชุมนุมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับสมาชิก
ยุวกาชาดได้เรียนรู้

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ระดับความรู้
5 4 3 2 1

ตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อจากการจัดชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาค เป็นแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง ไม่มีความพึงพอใจ
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง ปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ในการประเมินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาคยึดหลักการของเมนาร์ด ดับเบิ้นยู บริล เชลลี่
(Maynard W.Shelly) เป็นกรอบในการประเมิน มีทั้งหมด 15 ข้อ

18

คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องทางด้านซ้ายมือของท่านตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สภาพการจัดชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

การประสานงานมีความชัดเจนและรวดเร็ว
ขั้นตอนการจัดงานชุมนุมมีความชัดเจน ไม่สับสน สามารถปฏิบัติตามได้
ผู้ประสานงานมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอนและบอกวิธีปฏิบัติได้ถูกต้อง
พื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานชุมนุมมีความเหมาะสม
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ
ระยะเวลาการจัดงานการชุมนุมมีความเหมาะสม
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดงานชุมนุมมีความเหมาะสมกับอายุและวัยของ
สมาชิกยุวกาชาด
เครื่องมือ/อุปกรณ์ อานวยความสะดวกในการจัดงานชุมนุมมีความ
เหมาะสม
การแบ่งค่ายย่อยในการจัดงานชุมนุมมีความเหมาะสม
ระยะเวลาของกิจกรรมภาคค่ามีความเหมาะสม
ระยะเวลาของกิจกรรมยามว่างมีความเหมาะสม
ระยะเวลาของกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สุขภาพอนามัย บาเพ็ญ
ประโยชน์ และ อื่น ๆ ในการจัดงานชุมนุมมีความเหมาะสม
การประทับตราสมุดบันทึกกิจกรรมมีความรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่มีอุปนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมชุมนุม

ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด
คาชี้แจง ให้ท่านให้ข้อเสนอแนะในการจัดการชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาค
1. ด้านการประสานงาน ..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ด้านการบริหารจัดการ ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านกิจกรรมการชุมนุม...................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
“ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดี”
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จังหวัดลพบุรี
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สาหรับสมาชิกยุวกาชาด
แบบประเมินผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
-----------------------------------------คาชี้แจง
การประเมินผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นการประเมินระหว่าง
การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดของแต่ละภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
งานชุมนุมฯ ได้ดีขึ้น ซึ่งไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบประเมิน แบบประเมินมีทั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมู ลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมชุมนยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เป็นแบบประเมินแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 การประเมินผลการบริหารจัดการการจัดงานชุมนุมยุวชากาดส่วนภูมิภาค เป็นแบบประเมินแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการชุนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เป็นแบบประเมิน
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 4 การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เป็นแบบประเมินแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลพื้นฐาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีทั้งหมด 6 ข้อ
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นจริงสาหรับตัวท่านเพียงข้อเดียว
7. ท่านเป็นสมาชิกยุวกาชาดระดับใด
1.1  ระดับ 2

1.2  ระดับ 3

8. โรงเรียนของท่านจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับการศึกษาใด
8.1  ประถมศึกษา

2.2  ระดับมัธยมศึกษา

9. โรงเรียนของท่านอยู่ในสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานใด
3.1  สพป.

3.2  สพม. 3.3  ส่วนท้องถิ่น

3.4  มหาวิทยาลัย

10. โรงเรียนของท่านอยู่ในสังกัดกระทรวงใด
4.1  ศึกษาธิการ

4.1  มหาดไทย

4.3  อื่น ๆ

11. ท่านเคยเข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดในระดับใด (ถ้าเข้าร่วมหลายระดับให้ตอบระดับสูงสุด)
5.1  ระดับโรงเรียน

5.2  ระดับภาค
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5.4  ระดับประเทศ

12. กิจกรรมยุวกาชาดที่ท่านชอบในการจัดงานชุมนุมในครั้งนี้
6.1  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
6.3  กิจกรรมประชาคมอาเซียน

6.2  กิจกรรมกาชาด
6.4  กิจกรรมเดินทางไกล

6.5  กิจกรรมยามว่าง
6.6  กิจกรรมพิเศษ (ภาคค่า)
ตอนที่ 2 การประเมินการบริหารจัดการการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาค เป็นแบบประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เหมาะสม
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ในการบริหารจัดการยึดหลักการบางส่วนของ Luther Gulick เป็นกรอบในการประเมิน
ซึ่งประกอบด้วย การประสาน การจัดการ และการอานวยการ รวมเป็น 3 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วยข้อคาถาม
10 ข้อ รวม 30 ข้อ
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางด้านขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ข้อ

สภาพการจัดงานชุมนนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

ด้านการประสานงาน
1 กองอานวยการมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงสม่าเสมอ
2 คณะกรรมการจัดงานมีการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุมนุมที่ชัดเจน
3 คณะกรรมการจัดงานจัดทาเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ไว้ในสมุดกิจกรรมการ
จัดงานชุมนุม
4 คณะกรรมการจัดงานมีเจ้าหน้าที่ประสานประจาแต่ละค่ายย่อย
5 คณะกรรมการจัดงานมีการจัดทาแผนผังพื้นที่การจัดงานชุมนุมไว้ในที่ที่มองเห็น
ชัดเจน
6 คณะกรรมการจัดงาน มีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกยุวกาชาดผ่านระบบการ
สื่อสารประเภท ไลน์ ข้อความ หรือช่องทางอื่น ๆ
7 คณะกรรมการจัดงานมีพาหนะคอยให้บริการเมื่อเกิดกรณีจาเป็นเร่งด่วน
8 คณะกรรมการจัดงานมีเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานชุมนุม
ในแต่ละวัน
9 คณะกรรมการจัดงานมีการสื่อสารที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่การจัดงาน
ชุมนุม
10 คณะกรรมการจัดงานมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาแก่สมาชิกยุวกาชาด
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อ

สภาพการจัดงานชุมนนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ด้านการจัดการ
1 มีการจัดระบบการรายงานตัวที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
2 มีระบบการมอบของที่ระลึกที่รวดเร็ว ไม่สับสน
3 มีขั้นตอนการปฏิบัติของสมาชิกยุวกาชาดที่ชัดเจน
4 มีระบบการจ่ายเงินสนับสนุนค่าพาหนะการเดินทางที่ชัดเจนและเหมาะสม
5 มีขั้นตอนพิธีเปิด – ปิด สั้นกระทัดลัด รวดเร็ว
6 มีขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานชุมนุมที่ชัดเจน
7 มีระบบการลงบันทึกกิจกรรมในสมุดกิจกรรมที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
8 การแบ่งพื้นที่ให้ค่ายย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอ
9 มีระบบการจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ
10 สภาพการจัดงานชุมนนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคมีความเหมาะสม
การอานวยการ
1 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางและโอนให้โรงเรียนโดยตรง
2 มีการจัดทาของที่ระลึกมอบให้ผู้เข้าร่วมชุมนุม
3 มีการแบ่งพื้นที่และขอบเขตให้แต่ละค่ายย่อเป็นสัดส่วนและเหมาะสม
4 มีการให้บริการและการอานวยความสะดวกให้ผู้งานชุมนุม
5 มีวัสดุอุปกรณ์แจกจ่ายและให้ยืมอย่างทั่วถึง
6 มีการจัดวิทยากรให้ความรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรม
7 มีการแบ่งพื้นที่การใช้ห้องน้าของแต่ละค่ายย่อยที่ชัดเจน
8 มีตารางกาหนดการการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกยุวกาชาดในแต่ละวัน
9 มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
10 มีจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในการชุมนุมที่เหมาะสม
ตอนที่ 3 การประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาค เป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง ไม่มีความรู้
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่มีความรู้
3 หมายถึง ปานกลาง
4 หมายถึง มีความรู้มาก
5 หมายถึง มีความรู้มากที่สุด
ในจัดกิจกรรมยึดหลักการของสานักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตร
ยุวกาชาดเป็นกรอบ ในการประเมิน มีทั้งหมด 20 ข้อ
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คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางด้านซ้ายมือของท่านตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
การปฏิบัติที่ทาให้เกิดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมชุมนุม
ระดับความรู้
ข้อ
ยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
5 4 3 2 1
1 ได้เรียนรู้จากการบรรยายของวิทยากรในแต่ละกิจกรรม
2 ได้ฝึกปฏิบัติตามคาสั่งที่วิทยากรกาหนดให้ปฏิบัติทุกกิจกรรมจนครบถ้วน
3 ได้นาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปฝึกกับเพื่อน ๆ จนเกิดความ
ชานาญ
4 ได้ซักถามขั้นตอนการปฏิบัติและข้อสงสัยจากวิทยากรในแต่ละกิจกรรม
5 ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อน ๆ จนสามารถอธิบายและถ่ายทอดให้ผู้ไม่เข้าใจ
ฟังได้
6 ได้ปฏิบัติกิจกรรมซ้า ๆ ตามเวลาที่กาหนดในแต่ละกิจกรรม
7 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกยุวกาชาดต่างโรงเรียน
8 ได้เรียนรู้จากสื่อและอุปกรณ์ของจริง
9 ได้เป็นผู้เสนอ หรือพูด หรือแสดงให้เพื่อน ๆ ได้ดู
10 ได้รับคัดเลือกจากวิทยากรให้เป็นผู้นาทางความคิดในกิจกรรมการชุมนุม
11 หลังเสร็จสิ้นการชุมนุมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ
ใน
โรงเรียนได้
12 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
13 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือสังคมได้
14 สามารถนาประสบการณ์จากการเรียนในการชุมนุมไปแนะนาเพื่อน ๆ
สามาชิกยุวกาชาดในโรงเรียนได้
15 สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการชุมนุมไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรในโรงเรียนได้
16 สามารถสาธิตการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมได้
17 สามารถสร้างหรือปรับปรุงวัสดุที่มีในท้องถิ่นของกิจกรรมบางอย่างได้
18 สามารถนาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมได้
19 สามารถบอกวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นของการจัดกิจกรรมได้
20 กิจกรรมในการจัดงานชุมนุมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับ
ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมได้เรียนรู้
ตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อจากการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาค เป็นแบบประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง ไม่มีความพึงพอใจ
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ในการประเมินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ยึดหลักการของเมนาร์ด ดับเบิ้นยู บริล เชลลี่
(Maynard W.Shelly) เป็นกรอบในการประเมิน มีทั้งหมด 15 ข้อ
23

คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางด้านซ้ายมือของท่านตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ข้อ

สภาพการจัดชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

การประสานงานมีความชัดเจนและรวดเร็ว
ขั้นตอนการจัดชุมนุมมีความชัดเจน ไม่สับสน สามารถปฏิบัติตามได้
ผู้ประสานงานมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอนและบอกวิธีปฏิบัติได้ถูกต้อง
พื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานชุมนุมมีความเหมาะสม
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ
ระยะเวลาการจัดงานการชุมนุมมีความเหมาะสม
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดงานชุมนุมมีความเหมาะสมกับอายุและวัยผู้เข้าชุมนุม
เครื่องมือ/อุปกรณ์ อานวยความสะดวกในการชุมนุมมีความเหมาะสม
การแบ่งค่ายย่อยในการจัดงานชุมนุมมีความเหมาะสม
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมภาคค่ามีความเหมาะสม
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมยามว่างมีความเหมาะสม
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมหลัก(การกาชาดและยุวกาชาด สุขภาพ
อนามัย บาเพ็ญประโยชน์ และ อื่น ๆ)ในการชุมนุมมีความเหมาะสม
การประทับตราลงในสมุดบันทึกกิจกรรมมีความรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่มีอุปนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมชุมนุม

13
14
15

ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด
คาชี้แจง ให้ท่านให้ข้อเสนอแนะในการจัดการชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาค
4. ด้านการประสานงาน ...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ด้านการบริหารจัดการ ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
6. ด้านกิจกรรมการชุมนุม...................................................................................................................
........................................................................................................................................................
“ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดี”
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จังหวัดลพบุรี

24

แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวัง
ของผู้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปี 2559
ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2559
ณ ค่ายลูกเสือแชมเปียนแคมป์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
.............................................................................
คาชี้แจง สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีความประสงค์จะสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความ
คาดหวัง ของท่านที่มีต่อที่มีต่อการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 เพื่อนาผลการสารวจไปพัฒนาและปรับปรุง การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ขอความร่วมมือให้ท่านตอบข้อ
คาถามต่อไปนี้ ให้ตรงตามความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 สาหรับสมาชิกยุวกาชาด
 น้อยกว่า 13 ปี  13 ปี
 14 ปี
 15 ปี  16 ปี หรือมากกว่า
1.2.2 สาหรับผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กรรมการ/เจ้าหน้าที่
 20- 30 ปี  31- 40 ปี
 41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป
1.2 สถานภาพ
 สมาชิกยุวกาชาด
 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
 กรรมการ/เจ้าหน้าที่
1.3 ระดับการศึกษา
1.3.1 สาหรับ สมาชิกยุวกาชาด
 ประถมศึกษาปีที่...............
 มัธยมศึกษาปีที่.................
1.3.2 สาหรับผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กรรมการ/เจ้าหน้าที่
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปี 2559
ความพึงพอใจ หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปี
2559 ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยที่ 5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
2.1 ด้านกระบวน/ขั้นตอนการให้บริการ
2.1.1 ความพร้อมในการเตรียมการจัดงานชุมนุม
2.2.2 ความประทับใจในพิธีเปิด
2.2.3 ระยะเวลาเวลาในการจัดงานชุมนุมเหมาะสม
2.2.4 การมีส่วนร่วมในพิธีเปิด – ปิด
2.2.5 ความปลอดภัยระหว่างมีการชุมนุม
2.2.6 ที่ตั้งค่าย ห้องน้า อาหาร แสงสว่าง เหมาะสม
2.2.7 การให้บริการภายในค่ายย่อย
2.2.8 การดูแลเอาใจใส่ของกรรมการ เจ้าหน้าที่ และครู
ผู้บังคับบัญชา ภายในค่ายย่อย
2.2.9 การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเหมาะสม
2.2.10 เนื้อหาของกิจกรรมมีความน่าสนใจ
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและวิทยากร
ก. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2.1 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการ
ด้วยความเต็มใจ
2.2.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ เช่น ตอบคาถาม
ชี้แจงข้อสงสัย แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ข. คณะวิทยากรประจาฐานกิจกรรม
2.2.3 วิทยากรและผู้นากิจกรรมมีความรู้ความสามารถ
2.2.4 วิทยากรพูดได้ตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย
2.2.5 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการซักถาม และแสดงความ
คิดเห็น
2.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.3.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงานชุมนุมฯ
2.3.2 ความเหมาะสมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.3.3 ความเพียงพอของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.3.4 ความสะดวกของสถานที่จัดงานชุมนุมฯ ในภาพรวม
2.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ
2.4.1 การได้รับความรู้/คาชี้แจงที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดงานชุมนุมฯ
2.4.2 ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง
2.4.3 การเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ในครั้งนี้ได้รับประโยชน์ คุ้มค่า
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น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
3.1 ท่านไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ....................................................................................................................... ....
3.2 ท่านไม่พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
3.3 ท่านไม่พึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกหรือไม่
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................
3.4 ท่านไม่พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) .................................................................................................................................
3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง………………………………………………………………………………….........…..……………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….……….......………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….……….......………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….……….......………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….……….......………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….……….......………………
ตอนที่ 4 ความต้องการและความคาดหวัง ท่านมีความต้องการและความคาดหวังให้ปรับปรุงการดาเนินงาน
ในครั้งต่อไปอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
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ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน (Gantt Chart)
ชื่อโครงการ โครงการชุมนุมยุวกาชาดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปี 2559
ระหว่าง วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2559
ณ ค่ายลูกเสือแชมเปียนแคมป์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ที่

แผนการดาเนินงาน

1
2
3
4

จัดทาและขออนุมัติโครงการ
ประชุมชี้แจงคณะทางานเพื่อวางแผนการจัดงาน
ประสานและจัดเตรียมสถานที่ชุมนุมยุวกาชาด
ประสานผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อกาหนด
หลักสูตรกิจกรรมงานชุมนุม
ทาหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานทางการศึกษา สถาน
ศึกษาพร้อมเชิญประชุมเตรียมการกาหนดกิจกรรมงานชุมนุม
จัดทาคาสั่งและประสานคณะกรรมการตามคาสั่งพร้อมจัดประชุม
ชี้แจงภารกิจงาน
จัดทาหนังสือและเชิญประชุมหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด
ตรวจสอบสถานที่เตรียมงานและจัดแบ่งพื้นที่ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมดาเนินการจัดทาและตกแต่งค่าย
จัดงานชุมนุมยุวกาชาดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปี
2559 จานวน 4 วัน 3 คืน
สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ให้ผู้บริหาร
ทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้

5
6
7
8
9
10
11

แผนการดาเนินงานโครงการชุมนุมยุวกาชาดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปี 2559
หมายเหตุ
ม.ค. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59
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