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รายงานผลการบริหารกิจกรรม 
ประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมดอกบัว อาคารอ านวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

--------------------- 
 
ความเป็นมา 
   

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้หน่วยงำนในสั งกัดจัดท ำค ำรับรอง                   
กำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน ในกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ 3 พิจำรณำ
จำกกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนในกำรก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ครอบคลุม 
ครบถ้วนตำมภำรกิจหรืออ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ตลอดจนมีช่องทำงกำรรับฟังควำมต้องกำร                  
ควำมคำดหวังของกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผลผลิต กำรให้บริกำร และกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน  แล้วน ำข้อมูลจำกกำรรับฟังไปด ำเนินกำรปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนให้ตอบสนองควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด 6 
กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร และหมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เพ่ือให้ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง
ผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ บรรลุผล
ตำมตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจึงจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติกำรมุ่ งเน้น
ระบบปฏิบัติกำร : ปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้งบประมำณโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรหลกัของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 
ผู้เข้าประชุม 
 

 ผู้เข้ำประชุมปฏิบัติกำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร : ปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน คือ หัวหน้ำกลุ่มและผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำกระบวนกำรหลัก จ ำนวน 16 คน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ประชุมคณะท ำงำนจัดประชุมปฏิบัติกำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร : ปรับปรุงผลผลิต
หรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 2. ประสำนงำนและจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดประชุม ได้แก่ เอกสำรประกอบกำรประชุม 
สถำนที่ประชุม   
 3. ประสำนงำนในเรื่องสถำนที่ และเครื่องดื่ม  
 4. จัดประชุมปฏิบัติกำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร : ปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน (ด ำเนินกำรจัดประชุม ในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกบัว อำคำร
อ ำนวยกำร สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ) 
     - ประธำนเปิดกำรประชุมและชี้แจงควำมเป็นมำของกำรจัดประชุม 
                   - ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชี้แจงแนวทำงปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 
  - ผูเ้ข้ำประชุมรว่มกันจัดท ำตำรำงวิเครำะห์กระบวนกำรหลัก และควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงต่อไป 
 5. สรุปผลกำรประชุม 
   
สรุปผลการประชุม 
 

 1. นำงสำวบุญทวี อรุณมำศ ประธำนกำรประชุมเปิดกำรประชุม ชี้แจงควำมเป็นมำของ
กำรจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติกำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร : ปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั ้งควำมเชื ่อมโยงกำรด ำ เน ินกำรด ำเน ินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ                 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวดที่ 1 - 6 แผนปฏิบัติรำชกำรและค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 2. นำงอรวรรณ วงษ์ประคอง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชี้แจง 
     2.1 รำยละเอียดกำรปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนของ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแบบฟอร์มตำรำงกำรวิเครำะห์ภำรกิจ
หรือกระบวนกำรหลัก และควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู ้รับบริกำรและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   
ซึ่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดจัดท ำตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับส ำนัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงผลผลิตหรือ
กำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนซ่ึงมีข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มดังนี้    
   - วิเครำะห์หรือทบทวนกำรวิเครำะห์กำรก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกภำรกิจหรือกระบวนกำรหลักตำมอ ำนำจหน้ำที่ ตำมกฎกระทรวง    
แบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   - กระบวนกำรหลักตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีจ ำนวน 11 กระบวนกำรหลัก คือ 
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ชื่อกระบวนการหลัก กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

1. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง 
    ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  

2. กำรพัฒนำนักบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
 

กลุ่มพัฒนำผู้น ำและกลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง 
    ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

4. จัดท ำนโยบำยแผนและแนวทำงในกำรพัฒนำครูคณำจำรย์และ 
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

5. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมนโยบำย  
    แผนและแนวทำงกำรพัฒนำครูฯ 

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

6. วิจัยเพื่อกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มวิจัยและพัฒนำ 

7. ส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
 

ทุกกลุ่มของ สคบศ.  
(ยกเว้นกลุ่มงำนสนับสนุน) 

8. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

9. ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนเครือข่ำยกำรพัฒนำครู  
    คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำมำตรฐำนและส่งเสริม
เครือข่ำย 

10. กำรแสวงหำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
      ทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำมำตรฐำนและส่งเสริม
เครือข่ำยและกลุ่มควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 

11. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำหลักสูตรเฉพำะสำขำ  
      (Specialized Training) 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  

 

   - ผลผลิตหรือบริกำรที่ให้ พิจำรณำข้อมูลจำกตำรำงวิเครำะห์บทบำท ภำรกิจ
ของ สคบศ. ที่เคยวิเครำะห์ไว้แล้วเมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ตำรำงที่ 1) 
   - ผลกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำย (ทั้งหมด) พิจำรณำข้อมูลจำกตำรำงวิเครำะห์
บทบำท ภำรกิจของ สคบศ. ที่เคยวิเครำะห์ไว้แล้วเมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ตำรำงที่ 1) 
   - ช่องทำงกำรรับฟังควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังให้ พิจำรณำจำกข้อมูลกำรด ำเนินงำน
ของแต่ละกระบวนกำรหลักโดยจัดให้มีช่องทำงในกำรรับฟังควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงน้อย 3 ช่องทำง โดยต้องมีช่องทำงกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
รับฟังด้วย 
   - ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังต่อผลผลิต กำรให้บริกำร และกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน ให้พิจำรณำจำกข้อมูลกำรรับฟังควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรหรือ                    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงที่ผ่ำนมำของแต่ละกระบวนกำรหลัก 
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 3. ที่ประชุมร่วมกันจัดท ำตำรำงกำรวิเครำะห์ภำรกิจหรือกระบวนกำรหลัก และควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเลือกกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมและสื่อ             
ที่ใช้ในกำรพัฒนำเพรำะเป็นกระบวนกำรหลักที่ทุกกลุ่มรับผิดชอบวิเครำะห์  ซึ่งมีกำรระดมควำมคิดเห็น            
ในกำรจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลตำมประเด็นต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วน เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรหลักอ่ืน ๆ ต่อไป 
 4. ประธำนมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบกระบวนกำรหลักด ำเนินกำรวิเครำะห์ทบทวนภำรกิจ 
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนภำยใน
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 
 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวบุญทวี อรุณมำศ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร ์
กล่ำวเปิดกำรประชุมและชี้แจงควำมเป็นมำของกำรประชุม 

นำงอรวรรณ วงษ์ประคอง ช้ีแจงรำยละเอียด 
กำรปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน  
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นำยดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ 
หัวหน้ำกลุ่มวิจยัและพัฒนำ เข้ำร่วมประชุม 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์  เขา้ร่วมประชุม 



6 
 

 

 

 

 

 

 

บุคลำกรกลุ่มต่ำง ๆ ที่ร่วมด ำเนินกำร 
ปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

 



7 
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