
รายงานผลการประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ: ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ 
หรือกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

--------------- 
 
ความเป็นมา 
   

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้หน่ วยงานในสั งกัดจั ดท าค ารับรอง                 
การปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สารสนเทศผู้รับบริการ ซึ่งในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3 พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายแต่ละระดับ โดยให้วิเคราะห์/ทบทวนทุกกระบวนการหลักของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุ
ในกฎหมาย วิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการของทุกกระบวนการหลัก เกี่ยวกับร้อยละความพึงพอใจ ประเด็น
ความไม่พึงพอใจ และประเด็นความต้องการของผู้รับบริการ ผลการปรับปรุง โดยรวบรวมสารสนเทศ 
การให้บริการในแต่ละกระบวนการหลัก 3 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
และหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เพ่ือให้ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2  
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้ว ัดที ่ 3 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สารสนเทศผู้รับบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้
คะแนนที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาจึงจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ: ปรับปรุงผลผลิต 
หรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู ้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ตัวชี ้ว ัดที ่ 3  ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าสารสนเทศผู้รับบริการ  
 
ผู้เข้าประชุม 
 

 ผู ้เข ้าประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ: ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  คือ หัวหน้ากลุ่ม
ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก และคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ รวมจ านวน 13 คน 
                                                                                                               /ขั้นตอน...



-2- 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ประชุมคณะท างานปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม 
สถานที่ประชุม   
 3. ประสานงานในเรื่องสถานที่ และเครื่องดื่ม  
 4. จัดประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ: ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  (ด าเนินการจัดประชุม 
 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา) 
      - ประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางทางการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันฯ   
                    - ผู ้ร ับผิดชอบกิจกรรมชี ้แจงแนวทางการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ตัวชี ้ว ัดที ่ 3  ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าสารสนเทศผู้รับบริการ  
   - ผู้เข้าประชุมร่วมกันพิจารณาการด าเนินการวิเคราะห์/ทบทวนตามตัวชี ้ว ัดที ่ 3  ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าสารสนเทศผู้รับบริการ  
 5. สรุปผลการประชุม 
   
สรุปผลการประชุม 
    1. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้แนวทางการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ  โดยกล่าวถึงหลักการรับฟังความเห็นของผู้รับบริการ 
แม้จะมีค่าเฉลี่ยผู้แสดงความไม่พึงพอใจจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนผู้รับบริการที่ส ารวจทั้งหมดแล้ว  
ก็จ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น แต่การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงาน ควรเลือกด าเนินการ  
ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการมาก และสามารถด าเนินการปรับปรุงได้ง่ายและรวดเร็ว ๆ เช่น การ
ปรับปรุงคุณภาพอาหาร เครื่องดื่ม แต่บางเรื่องหากยังไม่ได้น ามาปรับปรุงการให้บริการ ควรต้องแจ้งเหตุผลให้
ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้ระบุเรื่อง หรือประเด็นที่ผู้ตอบแบบ
ส ารวจมีความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจไว้ด้วย ซึ่งเมื่อผู้อ านวยการสถาบันฯ รับทราบ ถือว่ารับรู้ ทั้งนี้ 
หลายๆ เรื่องที่ควรต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ แต่เมื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน จึงเป็นที่มาของการที่ต้องใช้เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ 
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสถาบันฯ นอกจากนี้ การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นเครือข่าย 
ขอให้ระมัดระวังการใช้ค าพูดหรือหนังสือเพ่ือสื่อสารการท างานไม่ให้เป็นไปในลักษณะของการสั่งการ แต่ขอให้
เป็นการประสานการท างาน การท าความเข้าใจให้ตรงกัน มีความเอ้ือเฟ้ือ สนับสนุนข้อมูลการท างานร่วมกัน 
               2.  นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง  คณะท างานและเลขานุการ หมวด 6 ชี้แจงว่ากลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (กพร.สป.) ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าสารสนเทศของผู้รับบริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 

                      /2.1 หน่วยงาน... 
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   2.1 หน่วยงานต้องวิเคราะห์/ทบทวนทุกกระบวนการหลักของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุ
ในกฎหมาย (แบบฟอร์มที่ 1) ซึ่งข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของ
สถาบันฯ (กระบวนการหลัก ผลผลิต/การบริหาร ผู้รับบริการ และช่องทางการรับฟัง) เป็นข้อมูลเดิมที่ สคบศ.  
ได้จัดท าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 และได้มีการปรับปรุงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการหลักและกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบกระบวนการหลักของสถาบันฯ มีดังนี้  
 

ชื่อกระบวนการหลัก กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
    และผู้บริหารการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. การพัฒนานักบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (นบก. ศธ.  
    และ นบส. ศธ.) 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
/กลุ่มพัฒนาผู้น า 

3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน 
    แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. จัดท านโยบาย แผน และแนวทางในการพัฒนาครู 
    คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    ตามนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครูฯ 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

6. การวิจัยเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
7. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการพัฒนา ทุกกลุ่มใน สคบศ. 
8. จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
9. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่ายการพัฒนา 
    ครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย 

10. การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

11. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร 
      เฉพาะสาขา (Specialized Training) 

ทุกกลุ่มใน สคบศ. 

                                                                                                                  /กลุ่มพัฒนา... 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.) ก าหนดให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล (แบบฟอร์มที่ 1) ภายในเดือนพฤษภาคม 
2562 ซึ ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ก าหนดให้กลุ ่มผู ้ร ับผิดชอบส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่  
24 พฤษภาคม 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้ กพร.สป. 
               2.2 หน่วยงานต้องวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการของทุกกระบวนการหลัก ได้แก่ ข้อมูลร้อยละ
ความพึงพอใจและประเด็นความไม่พึงพอใจย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 (แบบฟอร์มที่ 2) และข้อมูล
ประเด็นความต้องการของผู้รับบริการ ผลการปรับปรุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 (แบบฟอร์มที่ 3)  

       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.) ได้ก าหนดให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการจัดท า
สารสนเทศของผู้รับบริการตามแบบฟอร์ม 1 – 3 ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สป. ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นขั้นตอนการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในระดับคะแนน 5  
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงก าหนดให้กลุ่มผู้รับผิดชอบกระบวนการหลักของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งข้อมูล (แบบฟอร์มที่ 2, 3 ) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 
2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.) 
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ภาพกิจประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ: ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ 
หรือกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


