ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

1

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดของงาน
1. วิเคราะห์หลักการที่สาคัญและประเด็นที่
จาเป็นของยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
และแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรภาครัฐ
2. วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ค่านิยม และแผนพัฒนาองค์การ
ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการใน
การปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. วิเคราะห์กลยุทธ์หลัก ปัจจัยสาคัญที่
ท้าทายทางกลยุทธ์ ความสามารถหลักที่
เสริมสร้างความได้เปรียบ จุดแข็งทางด้าน
เทคนิค การสร้างคุณค่าต่อองค์กร ฯลฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มีการสารวจความต้องการเกี่ยวกับ
หลักสูตรการพัฒนาเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากร

5 วัน

[หน้า 1 : 10]

เอกสารดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เอกสารสรุปประเด็นการวิเคราะห์
บริบท ข้อมูลเกี่ยวกับพืน้ ที่ และ
ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
2. แบบสารวจความต้องการใน
การฝึกอบรมและพัฒนา
3. เอกสารสรุปผลการสารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรมและ
พัฒนาของบุคลากร

1.นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
2. นายสุนทร บุญสถิต
กลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

2

จัดทาหลักสูตร

3
จัดทาโครงการ

รายละเอียดของงาน
4. จัดทาแบบสารวจความต้องการใน
การฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน
5. สารวจ รวบรวม สรุปผลการสารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
1. นาผลการสารวจความต้องการใน
การฝึกอบรมและพัฒนาที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับผลการศึกษาบริบท ข้อมูลเกี่ยวกับ
พืน้ ที่ และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
2. สรุป/กาหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
3. จัดทาบันทึกเสนอ
ศึกษาธิการภาค 2 ให้ความเห็นชอบ
1. จัดทารายละเอียดโครงการและกาหนด
แผนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
2. เสนอศึกษาธิการภาค 2
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการ
3. นาโครงการที่ได้รับการอนุมัติบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1. เอกสารสรุปประเด็นการวิเคราะห์
บริบท ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ และ
ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
3. บันทึกเสนอขอความเห็นชอบ

มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่
เป็นรูปธรรมและใช้วัดการดาเนินงาน
ได้จริง

1 วัน

[หน้า 2 : 10]

1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลประจาปี
2. บันทึกเสนอขอความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักฯ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

4

ประสานวิทยากร

5

เตรียมการ
ก่อนดาเนินการ

รายละเอียดของงาน
1. คัดเลือก สรรหาวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และ
เหมาะสมกับหัวข้อที่จะบรรยาย
2. แจ้งประสานรายละเอียดหัวข้อวิชา
ขอบเขตเนือ้ หา วัตถุประสงค์ วัน เวลา
และสถานทีจ่ ัดการอบรมพัฒนา
3. เสนอหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์
วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมและพัฒนาให้
ศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
4. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้ให้การฝึกอบรมและพัฒนาไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากร
1. หาข้อมูลสถานที่ที่เหมาะสม
2. เสนอหนังสือประสานขอใช้สถานทีจ่ ัด
การฝึกอบรมให้ ศึกษาธิการภาค 2
ลงนาม
3. ส่งหนังสือประสานการขอใช้สถานทีใ่ ห้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
4. เสนอบันทึกขอยืม/ขอความเห็นชอบจัดซื้อ
จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ดาเนินการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนา
5. เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการ
(ในกรณีที่จัดอบรมพัฒนานอกสถานที่)
และขออนุมัติใช้รถยนต์/จ้างเหมารถ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารดาเนินงาน
- หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์
วิทยากร

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

- มีการตรวจสอบความพร้อมของ
สถานที่ ความครบถ้วนและมีสภาพ
ที่พร้อมใช้งานของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ทั้ง Hardware และ
Software ที่จาเป็นต้องใช้ดาเนินการ
จัดฝึกอบรมทุกครั้ง
- มีการจัดทาเอกสารหลักฐานเพื่อใช้
ประกอบการยืมเงินทดรองราชการ
โดยเสนอขออนุมัติก่อนดาเนินการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลล่วงหน้าอย่างน้อย
3 วันทาการทุกครัง้
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1. หนังสือราชการประสานการขอใช้
สถานที่
2. บันทึกขอยืม/ขอความเห็นชอบจัดซือ้
จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
3. หนังสือเสนอขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ
4. บันทึกเสนอขออนุมัติใช้รถยนต์/
จ้างเหมารถ
5. กาหนดการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรประจาปี
6. บันทึกเสนอลงนามในหนังสือ
7. หนังสือราชการแจ้งให้บุคลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่
5

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดของงาน
6. จัดทากาหนดการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรประจาปี
7. จัดทาหนังสือแจ้งให้บุคลากรเข้าร่วม
การฝึกอบรมและพัฒนาเสนอ
ศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
8. ส่งหนังสือแจ้งเข้าร่วมการฝึกอบรม
พัฒนาและกาหนดการให้บุคลากรทราบ
9. จัดทาคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิด
10. จัดทาหนังสือเชิญประธานเปิด/ปิดและ
ผู้กล่าวรายงานเสนอ
ศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
11. ส่งหนังสือเชิญประธานเปิด/ปิดและ
ผู้กล่าวรายงาน พร้อมแนบคากล่าวให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
12. จัดทาเอกสารบัญชีรายชื่อรับลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา
ประจาวัน
13. จัดทาแบบประเมินผลโครงการ
แบบประเมินวิทยากร แบบทดสอบก่อน
และหลังการอบรมพัฒนาในแต่ละหัวข้อ
รายวิชา (ถ้ามี)
14. จัดทาป้ายชื่อโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาหลักสูตร
ป้ายชื่อวิทยากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน
8. คากล่าวรายงานและคากล่าวเปิด
9. หนังสือเชิญประธานเปิด/ปิดและ
ผู้กล่าวรายงาน
10. บัญชีรับลงทะเบียนรายงานตัว
11. แบบประเมินผลโครงการ
แบบประเมินวิทยากร แบบทดสอบ
ก่อนและหลังการอบรมพัฒนา ฯลฯ
12. ป้ายชื่อโครงการ ป้ายชื่อวิทยากร
ป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาหลักสูตร
13. ตารางรับ-ส่งวิทยากรในแต่ละวัน
แบบประวัติวิทยากร ฯลฯ
14. เอกสารใบสาคัญรับเงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ฯลฯ
15. บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
16. สัญญายืมเงิน
17 รายละเอียดประกอบการยืมเงิน
ทดรองราชการ

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน
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ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่
5

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดของงาน
15. จัดทาเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตาราง
การรับ-ส่งวิทยากรในแต่ละวัน
แบบประวัตวิ ิทยากร ฯลฯ
16. จัดทาเอกสารใบสาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าพาหนะ ค่าใช้จา่ ยอื่น ฯลฯ
17. จัดทาสาเนาเอกสารประกอบการอบรม
และพัฒนา Power Point (ถ้ามี)
18. จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร อุปกรณ์สาหรับ
แจกผู้เข้าอบรม เช่น สมุดโน้ต ปากกา
ดินสอ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
และพัฒนา
19. จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
เพื่อสารองเป็นค่าใช้จา่ ยใน
การดาเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
20. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ โต๊ะ
เก้าอีส้ าหรับผู้บริหาร วิทยากร ผู้ติดตาม
และผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาให้
เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน
สื่อการบรรยาย โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ให้มีความพร้อมก่อนเริ่ม
ใช้งาน
21. ประสานเตรียมความพร้อมรถสาหรับ
รับ-ส่งวิทยากรและสถานที่จอดรถ
วิทยากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

1 วัน

1 วัน

1 วัน
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เอกสารดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

6

ดาเนินการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
และพัฒนา และให้การต้อนรับ อานวย
ความสะดวก
2. ตรวจสอบอุณหภูมภิ ายในห้องอบรมให้
เหมาะสม ไม่ควรให้อุณหภูมริ ้อนหรือเย็น
จนเกินไป มีแสงสว่างในห้องอบรมที่สว่าง
เพียงพอ
3. ประสานการดาเนินรายการของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพิธีการ เช่น กล่าวทักทาย
กล่าวชีแ้ จงวัตถุประสงค์ รายละเอียด
โครงการอบรมพัฒนา การจัดกิจกรรม
กาหนดการต่าง ๆ ฯลฯ
4. พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารโครงการอ่าน
คากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีและ
เรียนเชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
5. ปฐมนิเทศและการบรรยายพิเศษ (ถ้ามี)
6. ผู้บริหารโครงการกล่าวแนะนาประวัติ
ของวิทยากรก่อนเริ่มบรรยาย และกล่าว
ขอบคุณหลังเสร็จสิ้นการบรรยายของ
แต่ละหัวข้อรายวิชา
7. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ดว้ ยวิธีการที่
หลากหลาย
8. คณะทางานอานวยความสะดวกด้านอื่น
แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ตลอดโครงการ

3-5 วัน

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
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7
ดาเนินการ
ภายหลังเสร็จสิน้

รายละเอียดของงาน
9. สังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมและ
พัฒนาในการมีสว่ นร่วม การให้
ความสนใจ การรักษาระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบตลอดจนวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร เทคนิคการถ่ายทอด
สื่อประกอบการบรรยาย และควบคุม
กากับเวลาให้เป็นไปตามกาหนดการ
10. จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยากร พร้อมทั้ง
แนบใบสาคัญค่าตอบแทนและให้
วิทยากรลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงิน
รวมทั้งเอกสารใบสาคัญรับเงิน
ค่าพาหนะ ค่าใช้จา่ ยอื่น
11. โทรประสานประธานในพิธีปิด
การฝึกอบรมและพัฒนา หรือเลขานุการ
หรือผู้ติดตามประธานล่วงหน้าก่อน
กาหนดอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
12. ประสานพิธกี รเชิญเรียนเชิญประธาน
กล่าวปิดการฝึกอบรมและพัฒนา
1. จัดทาวุฒิบัตรผ่านการอบรมและพัฒนา
สาหรับผู้ที่ผ่านการอบรม
2. จัดทาหนังสือตอบขอบคุณวิทยากร
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานเจ้าของ
สถานที่
3. จัดทาบันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2
ลงนามในวุฒิบัตรและ
หนังสือตอบขอบคุณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

มีความถูกต้องของการจัดส่งเอกสาร
และหลักฐานการส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการตามระเบียบของทางราชการ
ทุกครัง้

1. บันทึกเสนอลงนามในวุฒิบัตรและ
หนังสือ
2. วุฒิบัตรผ่านการอบรมและพัฒนา
3. หนังสือราชการแจ้งตอบขอบคุณ
4. บันทึกขอส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการ

3-5 วัน

1 วัน
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8

ติดตามประเมินผล

รายละเอียดของงาน
4. ส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรมและพัฒนาให้
ผู้ที่ผ่านการอบรม และส่งหนังสือตอบ
ขอบคุณให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปค่าใช้จา่ ย/รวบรวมเอกสารและ
หลักฐานประกอบการใช้จา่ ยใน
การดาเนินการฝึกอบรม
6. จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืม
ทดรองราชการ
1. สร้างเครื่องมือสาหรับติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามมติที่ประชุม
2. ติดตามประเมินผลระหว่างดาเนินการ
ฝึกอบรมและพัฒนา โดย
2.1 แจกเครื่องมือเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลให้กับกลุม่ เป้าหมายที่
เข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา
2.2 จัดเก็บ/รวบรวมแบบทดสอบทั้งก่อน
และหลังการอบรมพัฒนา
แบบประเมินผลวิทยากร และ
แบบประเมินผลโครงการ
3. ติดตามประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้
การฝึกอบรมและพัฒนา 2-3 เดือน
3.1 แจกเครื่องมือเพื่อติดตามพฤติกรรม
การนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาใช้กบั
การปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม
3.2 จัดเก็บ/รวบรวมแบบติดตาม
ประเมินผลพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
5. หลักฐานการใช้จา่ ยเงิน เช่น
ใบสาคัญรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

1 วัน

1 วัน

มีเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล
อย่างน้อย 2 ประเภทที่สามารถวัด
และประเมินผลได้อย่างรอบด้านทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และ
เจตคติของผู้เข้ารับการพัฒนา

1 วัน

1 วัน
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1. แบบทดสอบทั้งก่อนและหลัง
การอบรมพัฒนา
2. แบบประเมินผลวิทยากร
3. แบบประเมินผลโครงการ
4. แบบติดตามพฤติกรรมการนา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาใช้กับ
การปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม
5. ฯลฯ
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วิเคราะห์และจัดทา
รายงานสรุปผล

10

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูลจากเครื่องมือเพื่อการติดตาม
ประเมินผล
2. จัดระเบียบข้อมูล สร้างคู่มือ ลงรหัส
(Code Book) และแปลงข้อมูลที่ได้เป็นรหัส
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล (Statistical
Package for the Social Science : SPSS)
ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
3. สร้างตารางวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
นาเสนอข้อมูลสรุปผลการประเมินโดยใช้
ค่าสถิติในการแปรความหมาย
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล และ
สรุปรายงานการติดตามประเมินผล
การดาเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลประจาปี
5. จัดทาเอกสารสรุปรายงานผลการจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
บุคคลประจาปี
1. จัดทาบันทึกเสนอรายงานสรุปผล
การดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลประจาปีให้
ศึกษาธิการภาค 2ทราบและลงนามใน
หนังสือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
1. เอกสารผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2. เอกสารสรุปรายงานผลการจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลประจาปี

1 วัน

7 วัน

1 ชั่วโมง

- มีการจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลประจาปี
และเสนอผู้บริหารทราบภายใน 2
สัปดาห์หลังจากเสร็จสิน้ การจัด
ฝึกอบรม
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1. บันทึกเสนอให้ทราบ
ผลการดาเนินงานและลงนามใน
หนังสือ
2. หนังสือราชการแจ้งการเผยแพร่
เอกสารรายงานสรุปผล
การดาเนินงานผ่านทาง Web site
ของสานักงาน
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เสนอผู้บริหาร
และเผยแพร่

รายละเอียดของงาน
2. ส่งหนังสือแจ้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
บุคคลประจาปีผ่านทาง Web site ของ
สานักงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. นาเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ฝึกอบรมเผยแพร่ผ่านทาง Web site ของ
สานักงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ชั่วโมง

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
- มีการนาเอกสารรายงานสรุปผล
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลประจาปีเผยแพร่
ผ่านทาง Web site ของสานักงาน

-------------------------
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เอกสารดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

