ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค ๒
การฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการเพื่อดาเนินการพัฒนา
ครูและบุคลากรในพื้นที่ที่มีบาทบาทในการพัฒนาการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น
1. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
:

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
1. จัดทำและเสนออนุมัติ
โครงกำร

2. แต่งตั้งคณะทำงำนที่
ต้องดำเนินกำรตำม
เป้ำหมำยของโครงกำร

3. ประชุมคณะทำงำนเพื่อ
ร่วมกันตัดสินใจวำง
แผนกำรปฏิบัติงำน และ
จัดทำรำยละเอียดของงำน

รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.1 จัดทำรำยละเอียด
โครงกำรและกำหนด
แผนกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ ครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในพื้นที่
1.2 บันทึกเสนอ
อำนวยกำรสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 3
ให้ควำมเห็นชอบและ
อนุมัติโครงกำร
1.3 นำโครงกำรทีไ่ ด้รับ
กำรอนุมัติบรรจุลงใน
แผนปฏิบัตริ ำชกำร
ประจำปีของหน่วยงำน

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

2.1 กำหนดรำยละเอียด
ของโครงสร้ำงทีมงำน ที่
จะดำเนินกำรตำม
เป้ำหมำยของโครงกำร
2.2 จัดทำร่ำงคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงำน
3.3 บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงำน
3.4 จัดส่งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงำนให้ผู้ทไี่ ด้รับ
กำรแต่งตั้งทรำบ

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

3.1 จัดทำหนังสือเชิญ
คณะทำงำนเข้ำร่วม
กำรประชุม
3.2. บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในหนังสือเชิญ
ประชุม

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
1. โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
2. บันทึกข้อควำมเสนอขอควำมเห็นชอบ
และอนุมัติโครงกำร

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 วัน

1 วัน

1. รำยละเอียดของโครงสร้ำงทีมงำน
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
3. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในคำสั่ง
แต่งตั้ง
4. หนังสือรำชกำรแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้ง

1 ชั่วโมง
1 วัน

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

1. รำยละเอียดประกอบกำรยืมเงิน
ทดรองรำชกำร
2. หนังสือรำชกำรเชิญเข้ำร่วมประชุม
3. ระเบียบวำระกำรประชุม
4. หนังสือรำชกำรนำส่งรำยงำนกำรประชุม
5. รำยงำนกำรประชุม
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3.3 จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้คณะทำงำน
3.4 จัดทำระเบียบวำระ
กำรประชุม
3.5 ประชุมคณะทำงำน
เพื่อร่วมกันวำงแผนกำร
ดำเนินงำน
3.6 จัดทำรำยงำนกำร
ประชุม
3.7 จัดทำหนังสือนำส่ง
รำยงำนกำรประชุม
3.8 บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในหนังสือนำส่ง
รำยงำนกำรประชุม
3.9 จัดส่งรำยงำนกำร
ประชุมให้คณะทำงำน
4. ประสำนหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำเพื่อ
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
และพัฒนำ

4.1 กำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข หรือคุณสมบัติ
ของบุคคลที่จะเข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
4.2 จัดทำหนังสือ
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
กำรเข้ำร่วมฝึกอบรมและ
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในพื้นที่
ทรำบ
4.3 บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในหนังสือ
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
กำรเข้ำร่วมฝึกอบรมและ
พัฒนำ
4.4 จัดส่งหนังสือ
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
กำรเข้ำร่วมฝึกอบรมและ
พัฒนำให้หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในพื้นที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน

2 วัน
1-2 วัน
3 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

1 วัน

1 ชั่วโมง

1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม และ
พัฒนำ
2. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในหนังสือ
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
3. หนังสือรำชกำรเพื่อประชำสัมพันธ์
เชิญชวนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและพัฒนำ

1 ชั่วโมง

1 วัน
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5. ประสำนงำนในกำร
สรรหำ คัดเลือก
และแต่งตั้งวิทยำกรผู้ให้
กำรฝึกอบรม และ
พัฒนำ

5.1 แสวงหำ/รวบรวม
รำยชื่อและข้อมูลของ
วิทยำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
5.2 จัดทำรำยละเอียด
ฐำนข้อมูลของวิทยำกร
ตำมกลุม่ ภำรกิจ
5.3 จัดทำหนังสือ
ประสำนขอควำม
อนุเครำะห์วิทยำกรผู้ให้
กำรฝึกอบรมและเชิญ
ประชุมเตรียมกำรจัด
ฝึกอบรมและพัฒนำ
5.4 บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในหนังสือขอควำม
อนุเครำะห์วิทยำกรและ
เชิญประชุม
5.5 จัดส่งหนังสือขอ
ควำมอนุเครำะห์วิทยำกร
ผู้ให้กำรฝึกอบรมและเชิญ
ประชุมไปยัง หน่วยงำน
ต้นสังกัดของวิทยำกร
5.6 จัดทำระเบียบวำระ
กำรประชุม
5.7 ประชุมคณะวิทยำกร
เพื่อทำควำมเข้ำใจ ของ
เนื้อหำแต่ละหน่วยกำร
เรียนรู้ของ หลักสูตรกำร
พัฒนำและขั้นตอน กำร
ดำเนินงำนให้ไปในทิศทำง
เดียวกัน
5.8 จัดทำรำยงำนกำร
ประชุม
5.9 จัดทำหนังสือนำส่ง
รำยงำนกำรประชุมให้
วิทยำกรทรำบ

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
1 วัน
1. บัญชีฐำนข้อมูลของวิทยำกรตำมกลุ่ม
ภำรกิจ
2. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมใน หนังสือ
ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกร และเชิญ
ประชุม
1 วัน
3. ระเบียบวำระกำรประชุม
4. รำยงำนกำรประชุม
5. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมใน หนังสือ
1 ชั่วโมง นำส่งรำยงำนกำรประชุม
6. หนังสือรำชกำรนำส่งรำยงำน กำร
ประชุม

1 ชั่วโมง

1 วัน

1 วัน
1 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง
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5.10 บันทึกเสนอ
ผู้บริหำร ลงนำมใน
หนังสือนำส่งรำยงำน
กำรประชุม
5.11 จัดส่งหนังสือนำส่ง
และรำยงำน กำรประชุม
ให้วิทยำกร
5.12 ปรับแผนกำร
ดำเนินงำนหรือแนวทำง
กำรจัดฝึกอบรมให้
เหมำะสมตำมเนื้อหำ
วิชำของหลักสูตรฯ
เพื่อให้เอื้อประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิ (หำก
จำเป็น)
5.13. ประสำนวิทยำกร
เพื่อยืนยันควำมชัดเจน
กำรเข้ำร่วมฝึกอบรมกับ
(ทำงโทรศัพท์) ล่วงหน้ำ
ก่อนวันจัดฝึกอบรม
6. กำรเตรียมกำรก่อน
ดำเนินกำรจัดฝึกอบรม
และพัฒนำ

6.1 หำข้อมูลสถำนที่ที่
เหมำะสม
6.2 จัดทำหนังสือ
ประสำนกำรขอใช้สถำนที่
จัดกำรฝึกอบรม
6.3 บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในหนังสือ
ประสำนกำรขอใช้สถำนที่
จัดฝึกอบรม
6.4 จัดส่งหนังสือ
ประสำนกำรขอใช้สถำนที่
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
6.5 เสนอบันทึกขอยืม/
ขอควำมเห็นชอบจัดซื้อ
จัดจ้ำงวัสดุ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่
จำเป็นต้องใช้ดำเนินกำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ชั่วโมง

เอกสารดาเนินงาน

1 วัน

1 วัน

10 นำที

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

1 วัน
1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมใน หนังสือ
ประสำนกำรขอใช้สถำนที่
2. หนังสือรำชกำรประสำนกำรขอใช้
สถำนที่
3. บันทึกขอยืม/ขอควำมเห็นชอบจัดซื้อ
จัดจ้ำงวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
4. กำหนดกำรฝึกอบรมพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในหนังสือ
แจ้งกำหนดกำรและกำรเผยแพร่คมู่ ือ/
หลักสูตรผ่ำนทำง Web site ของ
สำนักงำน
6. หนังสือรำชกำรแจ้งกำหนดกำรและ
กำรเผยแพร่คู่มือ/หลักสูตรผ่ำนทำง
Web site ของสำนักงำน
7. คำกล่ำวรำยงำนและคำกล่ำวเปิด
8. บัญชีรำยชื่อรับลงทะเบียน รำยงำนตัว
ของผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำร่วม กำรฝึกอบรม
และพัฒนำ
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รายละเอียดของงาน
6.6 จัดทำกำหนดกำร
ฝึกอบรมพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6.7 นำไฟล์เอกสำรคู่มือ/
หลักสูตรกำรฝึกอบรม
และพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เผยแพร่ผ่ำนทำง Web
site ของสำนักงำน
6.8 จัดทำหนังสือแจ้ง
กำหนดกำรและกำร
เผยแพร่คู่มือ/หลักสูตร
ผ่ำน Web site ของ
สำนักงำน
6.9 บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในหนังสือแจ้ง
กำหนดกำรและกำร
เผยแพร่คู่มือ/หลักสูตร
ผ่ำน Web site ของ
สำนักงำน
6.10 จัดส่งหนังสือแจ้ง
กำหนดกำรและกำร
เผยแพร่คู่มือ/หลักสูตร
ผ่ำนทำง Web site ของ
สำนักงำนให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมทรำบ
6.11 จัดทำสำเนำ
เอกสำรประกอบกำร
อบรมและพัฒนำในแต่ละ
หน่วยกำรเรียนรู้ (ถ้ำมี)
6.12 จัดทำคำกล่ำว
รำยงำนและคำกล่ำวเปิด
6.13 จัดทำเอกสำรบัญชี
รำยชื่อรับลงทะเบียน
รำยงำนตัวของผู้เกี่ยวข้อง
ที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
และพัฒนำ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
1 วัน
9. แบบประเมินโครงกำร แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ แบบประเมิน
วิทยำกร ฯลฯ
1 ชั่วโมง 10. แบบทะเบียนประวัติของผูเ้ ข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
11. ป้ำยชื่อโครงกำร ป้ำยชื่อวิทยำกร
ป้ำยชื่อผู้บริหำรโครงกำร และ ป้ำยชื่อ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
12. เอกสำรประชำสัมพันธ์
1 ชั่วโมง รำยละเอียดขั้นตอนกำรฝึกอบรมตำรำง
กำรรับ-ส่งวิทยำกรในแต่ละวัน แบบ
ประวัติวิทยำกร ฯลฯ
13. เอกสำรใบสำคัญรับเงินค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ฯลฯ
1 ชั่วโมง 14. บันทึกข้อควำมขออนุมตั ิยืมเงิน
ทดรองรำชกำร
15. สัญญำยืมเงิน
16. รำยละเอียดประกอบกำรยืมเงิน
ทดรองรำชกำร
1 วัน

1 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง

๖

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน
6.14 จัดทำแบบระเมิน
ผลโครงกำร แบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนรู้
แบบประเมินวิทยำกร
ฯลฯ
6.15 จัดทำแบบทะเบียน
ประวัติของผู้เข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
6.16 จัดทำป้ำยชื่อ
โครงกำร ป้ำยชื่อวิทยำกร
ป้ำยชื่อผู้บริหำรโครงกำร
และป้ำยชื่อคณะกรรม
กำรดำเนินงำน
6.17 จัดทำเอกสำรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ตำรำง
กำรรับ-ส่งวิทยำกรในแต่
ละวัน เอกสำร
ประชำสัมพันธ์
รำยละเอียดขั้นตอน
กำรฝึกอบรม แบบประวัติ
วิทยำกร ฯลฯ
6.18 จัดทำเอกสำร
ใบสำคัญต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญ
รับเงินค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำพำหนะ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ฯลฯ
6.19 จัดทำบันทึกขอยืม
เงินทดรองรำชกำรเพื่อ
สำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมและ
พัฒนำ
6.20 ตรวจสอบควำม
พร้อมของสถำนที่วัสดุ
อุปกรณ์ และสตทัศนู
ปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้จัด
ฝึกอบรมและพัฒนำ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน

1 ชั่วโมง
1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 ชั่วโมง

1 วัน

๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

7. ดำเนินกำรฝึกอบรม
และพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นกำร
ฝึกปฏิบัตดิ ้วยรูปแบบ
และสื่อกำรพัฒนำที่
หลำกหลำย

7.1 พิธีกรเรียนเชิญ
ผู้บริหำรโครงกำรอ่ำน
คำกล่ำวรำยงำนต่อ
ประธำนในพิธีและ
เรียนเชิญประธำนในพิธี
กล่ำวเปิดงำน
7.2 ปฐมนิเทศและกำร
บรรยำยพิเศษ (ถ้ำมี)
7.3 ผู้บริหำรโครงกำร
กล่ำวแนะนำประวัติ
ของวิทยำกรก่อนเริ่ม
บรรยำย และกล่ำว
ขอบคุณหลังเสร็จสิ้น
กำรบรรยำยของแต่ละ
หน่วยกำรเรียนรู้
7.4 วิทยำกรและ
วิทยำกรผู้ช่วยถ่ำยทอด
ควำมรู้ ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย
7.5 คณะทำงำนอำนวย
ควำมสะดวกด้ำนอื่น
แก่วิทยำกร วิทยำกร
พี่เลี้ยง และผู้เข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ตลอดโครงกำร
7.6 ผู้บริหำรโครงกำรให้
คำแนะนำ คำชี้แจง
รำยละเอียดต่ำง ๆ และ
ข้อเสนอแนะของแต่ละวัน
ให้ผู้ที่เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำทรำบ
ตลอดจนช่วยแก้ปญ
ั หำที่
เกิดขึ้นระหว่ำงดำเนิน
โครงกำร

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
5 นำที 1. แบบประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
ของผู้เข้ำร่วมอบรมและพัฒนำ
3. แบบประเมินวิทยำกรเป็นรำยบุคคล
ฯลฯ
30 นำที
10 นำที

3-5 วัน

ตลอด
โครงกำร

ตลอด
โครงกำร

๘

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

7.7 ผู้บริหำรโครงกำร
วิทยำกรผู้ช่วยสังเกต
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เข้ำร่วมอบรม
รวมทั้งควบคุมและกำกับ
เวลำในกำรฝึกอบรมตำม
รำยวิชำ ควำมสนใจ
ควำมรับผิดชอบ และ
กำรรักษำระเบียบวินยั
ของผู้เข้ำร่วมอบรมและ
พัฒนำ
7.8 แจกแบบประเมิน
โครงกำร หรือเครื่องมือ
กำรประเมินด้ำนต่ำง ๆ
ตำมที่หลักสูตรกำหนด
ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมฝึกอบรมและพัฒนำ
7.9 เก็บรวบรวมแบบ
ประเมินโครงกำรและ
เครื่องมือกำรประเมินด้ำน
ต่ำง ๆ กลับคืนจำก
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและ
พัฒนำ
8. ดำเนินกำรภำยหลัง
จำกเสร็จสิ้นกำรจัด
ฝึกอบรมและพัฒนำ

8.1 จัดทำหนังสือตอบ
ขอบคุณหน่วยงำน
ต้นสังกัด หน่วยงำน
เจ้ำของสถำนที่
สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
8.2 บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในหนังสือ
ตอบขอบคุณ
8.3 จัดส่งหนังสือตอบ
ขอบคุณให้หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
โครงกำร

เอกสารดาเนินงาน

1 วัน

1 วัน

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

1 วัน

1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในหนังสือ
ตอบขอบคุณ
2. หนังสือรำชกำรแจ้งตอบขอบคุณ
3. บันทึกข้อควำมเพื่อขอส่งใช้เงินยืม
ทดรองรำชกำร
4. หลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงิน เช่น
ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

1 ชั่วโมง

๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

8.4 รวบรวมเอกสำร
และหลักฐำนประกอบ
กำรใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรฝึกอบรม
8.5 จัดทำบันทึกหักล้ำง
กำรส่งใช้เงินยืมทดรอง
รำชกำร
9. วิเครำะห์และจัดทำ
รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่
ประจำปี

9.1 ตรวจสอบควำม
ถูกต้องและควำมสมบูรณ์
ของข้อมูลจำกเครื่องมือ
เพื่อกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนิน
โครงกำรจัดฝึกอบรมและ
พัฒนำครูฯ
9.2 จัดระเบียบข้อมูล
สร้ำงคู่มือ ลงรหัส
(Code Book) และแปลง
ข้อมูลที่ได้เป็นรหัสโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป
สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล SPSS) ในกำร
วิเครำะห์ประมวลผล
ข้อมูล
9.3 สร้ำงตำรำงวิเครำะห์
ทำงสถิติเพื่อนำเสนอผล
กำรประเมินโดยใช้ค่ำสถิติ
ในกำรแปรควำมหมำย
9.4 วิเครำะห์ สังเครำะห์
ประมวลผล และ
สรุปรำยงำนกำรติดตำม
และประเมินผลกำร
ดำเนินโครงกำรจัด
ฝึกอบรมและพัฒนำ
9.5 จัดทำเอกสำร
รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่
ประจำปี

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน

1 ชั่วโมง

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

1 วัน

1. เอกสำรผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
2. เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
จัดกิจกรรมฯ ประจำปี

1 วัน

1 วัน

1 วัน

5 วัน

๑๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

10. นำเสนอ
เอกสำรรำยงำนสรุปผล
กำรดำเนินกำรฝึกอบรม
และพัฒนำครูฯ ให้
ผู้บริหำรทรำบ รวมทั้ง
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และสำธำรณชนทรำบ
ผ่ำนช่องทำง กำร
สื่อสำรต่ำง ๆ

1. จัดทำหนังสือแจ้งกำร
ประชำสัมพันธ์เอกสำร
รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่
ประจำปีเผยแพร่ผ่ำน
ทำง Web site ของ
สำนักงำนให้หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในพื้นที่
ทรำบ
2. บันทึกเสนอผู้บริหำร
ลงนำมในหนังสือแจ้ง
กำรเผยแพร่เอกสำร
รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำร ฝึกอบรมและ
พัฒนำ ผ่ำนทำง Web
site ของสำนักงำน
3. จัดส่งหนังสือแจ้งกำร
เผยแพร่เอกสำรรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ
ผ่ำนทำง Web site ของ
สำนักงำนให้หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในพื้นที่
4. นำเอกสำรรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ
เผยแพร่ผ่ำนทำง
Web site ของสำนักงำน

กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
1 ชั่วโมง 1. บันทึกข้อควำม เสนอลงนำมในหนังสือ
แจ้งกำรประชำสัมพันธ์
2. หนังสือรำชกำรแจ้งกำรเผยแพร่
เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ ผ่ำนทำง Web site
ของสำนักงำน

1 ชั่วโมง

1 วัน

1 ชั่วโมง

๑๑

๓. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
ในกำรฝึ กอบรมและพัฒ นำครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนมีมำตรฐำน จึง มี
ข้อกำหนดในกำรปฏิบัติงำนดังนี้
1. มีกำรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและใช้วัดกำรดำเนินงำนได้จริง
2. จัดประชุมคณะทำงำน เพื่อวำงแผนกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรมและพัฒนำให้เกิดควำมรอบคอบและชัดเจน
อย่ำงน้อย จำนวน 2 ครั้ง
3. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม และพัฒนำให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำทรำบก่อนกำรจัดฝึกอบรมและพัฒนำล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์
4. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ สถำนศึกษำได้รับแจ้งกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60 จำกสถำนศึกษำในพื้นที่ทั้งหมด หรือร้อยละ 100 จำกหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่ทั้งหมด
5. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในพื้นที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
และพัฒนำ อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง
6. มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลของวิทยำกรตำมกลุ่มภำรกิจ
7. มีกำรแจ้งกำหนดกำรหรือ รำยละเอียดที่ เกี่ยวข้องให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและพัฒนำ อย่ำงน้อย 5 วันทำกำร
8. มีกำรตรวจสอบควำมพร้อมของสถำนที่ ควำมครบถ้วน และมีสภำพที่พร้อมใช้งำนของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ทั้ง Hardware และ Software ที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินกำรจัดฝึกอบรม
9. มีกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน เพื่อใช้ประกอบกำรยืมเงินทดรองรำชกำร โดยเสนอขออนุมัติก่อน
ดำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร
10. มีกำรนำเอกสำรคู่มือ/หลักสูตรกำรฝึกอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเผยแพร่
ผ่ำนทำง Web site ของสำนักงำน
11. เอกสำรและหลักฐำนกำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำรถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรทุก
โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่ได้ดำเนินกำรตลอดทั้งปีงบประมำณ (ร้อยละ 100)
12. มีกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำโดยจัดส่งให้สถำบันพัฒนำครู
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สคบศ.) ภำยใน 2 สัปดำห์ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
13. มีกำรนำเอกสำรรำยงำน สรุปผลกำรดำเนินกำรฝึกอบรม และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในพื้นที่ประจำปีเผยแพร่ผ่ำนทำง Web site ของสำนักงำน
๔. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
ในกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จึงกำหนดระบบกำรติดตำมประเมินผล ไว้ดังนี้
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรติดตำม ควบคุม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดภำยใน
กระบวนกำร โดยหัวหน้ำกลุ่มงำน
2. จัดให้มีตัวชี้วัดภำยในกระบวนกำรเพื่อประเมินกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
3. จัดให้มีแนวทำง ควำมถี่ในกำรประเมิน และวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนรำยตัวชี้วัดภำยใน
กระบวนกำร
ทั้งนี้ มีรำยละเอียดดังนี้
๑๒

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ
(In-process KPI)
1. มีกำรกำหนด
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จที่
เป็นรูปธรรมและใช้วัด
กำรดำเนินงำนได้จริง

แนวทางการประเมิน

ความถี่
ในการประเมิน

วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรกำหนดค่ำ
เป้ำหมำยในกำรประเมินแต่ละ
ระดับของตัวชี้วัด ควำมสำเร็จว่ำ
สำมำรถใช้วัดประเมินผลกำร
ดำเนินงำนได้จริงหรือไม่
- พิจำรณำจำกจำนวนครั้งของกำร
จัดประชุมคณะทำงำน
- พิจำรณำจำกองค์ประกอบของ
กำรประชุมว่ำได้มีกำรวำงแผน
เตรียมกำรดำเนินงำนกำรมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ควำมพร้อม
ของคณะทำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ หรือไม่

รำยปี

- ตรวจสอบจำก
กลุ่มพัฒนำ
รำยละเอียดของตัวชี้วัด คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินงำนทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ในโครงกำร

รำยปี

3. มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
เชิญชวนกำรเข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและ
พัฒนำให้หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำทรำบก่อน
กำรจัดฝึกอบรม และ
พัฒนำล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรประชำสัมพันธ์
เชิญชวนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำให้เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำทรำบก่อนกำร
จัดฝึกอบรมและพัฒนำล่วงหน้ำ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่

รำยปี

- ตรวจสอบโดยกำรแจง
นับจำนวนครั้งของกำร
จัดประชุมคณะทำงำน
- ตรวจสอบจำก
ประเด็นของหัวข้อวำระ
กำรประชุมและ
รำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม
คณะทำงำน
- ตรวจสอบจำกวันที่
ตำมที่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือรำชกำรเพื่อแจ้ง
ประชำสัมพันธ์
เชิญชวนหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำเข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ

4. ร้อยละของ
หน่วยงำนทำง
กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำที่ได้รับ
แจ้ง
กำรประชำสัมพันธ์
เชิญชวนให้เข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและ
พัฒนำ

- พิจำรณำจำกจำนวนหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่ได้
แจ้งกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้
เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
โดยคิดเทียบจำกจำนวนหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ สถำนศึกษำใน
พื้นที่ทั้งหมด

รำยปี

2. จำนวนครั้งในกำร
จัดกำรประชุม
คณะทำงำน เพื่อ
วำงแผนดำเนินกำร
จัดฝึกอบรมและ
พัฒนำให้เกิด
ควำมรอบคอบและ
ชัดเจน

- ตรวจสอบจำกสำเนำ
หนังสือรำชกำรตำมที่ได้
จัดส่งไปยังหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในพื้นที่เพื่อ
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
กำรเข้ำร่วมฝึกอบรม
และพัฒนำให้ทรำบ

๑๓

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ
(In-process KPI)
5. จำนวนช่องทำงหรือ
วิธีกำรประชำสัมพันธ์
เชิญชวนกำรเข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ

แนวทางการประเมิน
- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำร
ประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ ให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในพื้นที่ทรำบตำม
จำนวนช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ที่กำหนด หรือไม่

ความถี่
ในการ
ประเมิน
รำยปี

6. มีกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลของวิทยำกร
ตำมกลุม่ ภำรกิจ

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลของวิทยำกรตำมกลุ่ม
ภำรกิจหรือไม่

รำยปี

7. มีกำรแจ้งกำหนดกำร
หรือรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องให้ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมและพัฒนำ
ทรำบล่วงหน้ำก่อนเข้ำ
ร่วมกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำ อย่ำงน้อย 5 วัน
ทำกำร

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรแจ้ง
กำหนดกำรหรือรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ทรำบก่อนดำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมและพัฒนำล่วงหน้ำ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่

รำยปี

8. มีกำรตรวจสอบ
ควำมพร้อมของ
สถำนที่ ควำมครบถ้วน
และมีสภำพที่พร้อมใช้
งำนของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
ทั้ง Hardware และ
Software ที่จำเป็นต้อง
ใช้ดำเนินกำรจัด
ฝึกอบรม

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรตรวจสอบ
ควำมพร้อมของสถำนที่ ควำม
ครบถ้วนและ มีสภำพที่พร้อม
ใช้งำนของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมหรือไม่

รำยปี

วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

- ตรวจสอบจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์
เช่น หนังสือรำชกำรที่ได้
แจ้งประชำสัมพันธ์
ได้ให้หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำและสถำนศึกษำ
ในพื้นที่ทรำบ หรือ
ข้อมูลหน้ำ Web site
ของสำนักงำน
- ตรวจสอบจำกเอกสำร
รำยละเอียดทะเบียน
ฐำนข้อมูลของวิทยำกร
ผู้ให้กำรฝึกอบรมและ
พัฒนำในแต่ละหลักสูตร
โดยแยกตำมกลุ่มภำรกิจ
- ตรวจสอบจำกวันที่
ตำมที่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือรำชกำรที่ได้แจ้ง
กำหนดกำรและ
รำยละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ทรำบ
- ตรวจสอบจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์
เช่น เอกสำรบัญชี
ควบคุมกำรตรวจสอบ
ควำมพร้อมของสถำนที่
ควำมครบถ้วน
และมีสภำพที่พร้อมใช้
งำนของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่
จำเป็นต้องใช้

๑๔

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ
(In-process KPI)
9. มีกำรจัดทำเอกสำร
หลักฐำนเพื่อใช้
ประกอบกำรยืมเงิน
ทดรองรำชกำร โดย
เสนอขออนุมัติก่อน
ดำเนินกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3 วันทำกำร
10. มีกำรนำเอกสำร
คู่มือ/หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเผยแพร่ผ่ำน
ทำง Web site ของ
สำนักงำน

แนวทางการประเมิน

ความถี่
ในการประเมิน

วิธีการประเมิน

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำน
ของผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรเสนอ
ขออนุมัติยืมเงินทดรอง
รำชกำรก่อนดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำครู
ล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดหรือไม่

รำยปี

- ตรวจสอบจำกวันที่
ตำมที่ได้ระบุไว้ใน
บันทึกข้อควำมเสนอขอ
อนุมัติยืมเงินทดรอง
รำชกำร

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำน
ของผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรนำ
เอกสำรคูม่ ือ/หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำครูฯ
เผยแพร่ผ่ำนทำง Web site
ของสำนักงำน และได้แจ้งให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในพื้นทีทรำบ
หรือไม่
11. ร้อยละของกำร
- พิจำรณำจำกจำนวนของ
จัดส่งเอกสำรและ
เอกสำรหรือหลักฐำนกำรใช้
หลักฐำนกำรส่งใช้เงินยืม จ่ำยเพื่อประกอบกำรส่งใช้
ทดรองรำชกำรได้
เงินยืมได้ถูกต้องตรงตำม
ถูกต้องตำมระเบียบ
ระเบียบของทำงรำชกำร
ของทำงรำชกำร
โดยคิดเทียบจำกจำนวนของ
โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ครูที่ได้ดำเนินกำรตลอด
ทั้งปีงบประมำณ

รำยปี

12. มีกำรจัดทำรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ
โดยจัดส่งให้สถำบัน
พัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (สคบศ.) ภำยใน
2 สัปดำห์หลังจำก
เสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม
และพัฒนำ

รำยปี

- ตรวจสอบจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์
เช่น ข้อมูลหน้ำ Web
site ของสำนักงำนและ
หนังสือรำชกำรที่ได้แจ้ง
กำรเผยแพร่ให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
ในพื้นที่ทรำบ
- ตรวจสอบจำกเอกสำร
หรือหลักฐำนกำรใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำครูที่
ใช้ประกอบกำรส่งใช้
เงินยืมทดรองรำชกำร
โดยเปรียบเทียบ
กับระเบียบของทำง
รำชกำรทุกโครงกำร
ที่ได้ดำเนินกำรตลอด
ทั้งปีงบประมำณ
- ตรวจสอบจำกวันที่
ตำมที่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือรำชกำรนำส่ง
เอกสำรรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำครูฯ
ให้สถำบันพัฒนำครู
คณำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
(สคบศ.) ทรำบ

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำน
ของผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรจัดทำ
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ โดยจัดส่ง
ให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(สคบศ.) ทรำบ ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่

รำยปี

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ
(In-process KPI)
13. มีกำรนำเอกสำร
รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่
ประจำปีเผยแพร่ผ่ำน
ทำง Web site ของ
สำนักงำน

แนวทางการประเมิน
- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำน
ของผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรนำ
เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่ประจำปี
เผยแพร่ผ่ำน Web site
ของสำนักงำนและได้แจ้งให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในพื้นที่ทรำบ
หรือไม่

ความถี่
ในการประเมิน
รำยปี

วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

- ตรวจสอบจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์
เช่น ข้อมูลหน้ำ Web
site ของสำนักงำน และ
หนังสือรำชกำรที่ได้แจ้ง
กำรเผยแพร่ให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
ในพื้นที่ทรำบ
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