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สรุปผลการบริหารกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการ  
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00- 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

--------------------- 
หลักการและเหตุผล  

                 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้น าการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและส่งเสริมให้         
ส่วนราชการน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
และได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับขั้นพ้ืนฐาน ต่อมาในปี 2558 ได้    
ปรับให้มีความทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ         
ขั้นพ้ืนฐานฉบับที่ 2 ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การและตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ         
ขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การทั้งในระดับกรมและระดับส านัก เพ่ือพัฒนา
ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้     
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างระบบการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งท าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึก 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ
ของประชาชน และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้มี 
การปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจ 
พ.ศ. 2563 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจ า ให้มีทักษะและสมรรถนะทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อม  
ในทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความคิด เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
และก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 

      ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ         
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง     
การปฏิบัติราชการ ระดับส านัก และการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดโครงการพัฒนา  
คุณการการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ โดยจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
              ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 
6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562  
              2. เพ่ือด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการถ่ายทอด
มายังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้บรรลุเป้าประสงค์  
งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 24,000บาท 

ผู้เข้ารับการอบรม 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 45 คน  

วิทยากร 

 1. นางจันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค     

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการประชุม 

 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

งบประมาณ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการอบรม ได้แก่  การขอนุมัติกิจกรรม การแต่งตั้ง
คณะท างาน การเชิญประธานพิธีเปิด การเชิญวิทยากร การจัดท าหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการและ
พนักงานราชการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม การบริหาร
งบประมาณ เป็นต้น 
 3. ประสานงานในเรื่องห้องประชุม อาหารและเครื่องดื่ม  
 4. ด าเนินการอบรม ในวันอังคารที่  14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร               
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 6. สรุปและรายงานผลการบริหารกิจกรรม 
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ผลการด าเนินการของกิจกรรม 

 ผลการด าเนินการของกิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้     
การจัดท าระบบปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 1.วิทยากร นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ให้ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)  
 2.วิทยากร นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค และผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเคราะห์ทบทวน
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
ตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือน าไปก าหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  

ผลการวิเคราะห์กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 

 เกณฑ์การพิจารณากระบวนการสร้างคุณค่า 
  1. ผลงานของกระบวนการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  2. ผลงานของกระบวนการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3 .การด าเนินงานตามกระบวนการนี้ต้องใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ขององค์กร  
 อ านาจหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎกระทรวง
กระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ข้อ 4 (3) ก าหนดให้
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ส าหรับหน่วยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 (ข) จัดท านโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 (ค) ให้ค าแนะน า ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็น 
ไปตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
 (จ) พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม 
 (ฉ) จัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนา 
 (ช) ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 (ซ) ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (ฌ) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นการ
ทดลองน าร่อง หรือการพัฒนา 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีใน
ทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่      
การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ   
ตามความถนัดของตนเอง 
 

ตารางการวิเคราะห์กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
อ านาจหน้าที่ตาม

กฎกระทรวง 
กระบวนการหลัก 

 (เดิม) 
กระบวนการหลัก 

(ใหม่) 
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

กระบวนการ
สนับสนุน 

(ก) เป็นศูนย์กลางใน
การประสานงานการ
พัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาส าหรับหน่วย 
งานทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 1.ประสานงานการ
พัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

 

 

 
 

 

(ข) จัดท านโยบาย 
แผนและแนวทางใน
การพัฒนาครู 
คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอคณะ 
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

1.จัดท านโยบายแผน
และแนวทางในการ
พัฒนาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.จัดท านโยบายในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. จัดท าแผนในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. จัดท าแนวทางในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
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อ านาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวง 

กระบวนการหลัก 
 (เดิม) 

กระบวนการหลัก 
(ใหม่) 

กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

กระบวนการ
สนับสนุน 

(ค) ให้ค าแนะน า 
ติดตามและประเมิน 
ผลการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เป็นไปตามแผน 
และแนวทางในการ
พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.ติดตามและประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามนโยบาย 
แผนและแนวทาง   
การพัฒนาครูฯ 

1.ให้ค าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผน หรือแนวทาง
ในการพัฒนาครูฯ 
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
2. ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้อง เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนและแนวทางในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

  

(ง) ส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม
และสื่อที่ใช้ในการ
พัฒนา 

1.วิจัยเพื่อการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อที่ใช้ใน
การพัฒนา 

1.ส่งเสริมการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.พัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.พัฒนาสื่อที่ใช้ในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  

(จ) พัฒนาระบบและ
มาตรฐานการฝึกอบรม 

 1.พัฒนาระบบการฝึก 
อบรมในการพัฒนาครู ฯ 
2. พัฒนามาตรฐานใน
การฝึกอบรมการพัฒนา
ครู ฯ 

  

(ฉ) จัดท าฐานข้อมูลใน
การพัฒนา 

1.จัดท าฐานข้อมูลการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.จัดท าฐานข้อมูลใน
การพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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อ านาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวง 

กระบวนการหลัก 
 (เดิม) 

กระบวนการหลัก 
(ใหม่) 

กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

กระบวนการ
สนับสนุน 

(ช) ส่งเสริม และ
ประสานงานเครือข่าย
การพัฒนาครู
คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.ส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานเครือข่าย
การพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.ส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. ประสานเครือข่ายใน
การพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  

(ซ) ประสานการระดม
ทรัพยากรและแสวงหา
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

1.การแสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.ประสานการระดม
ทรัพยากรจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ในและนอกประเทศ 
2. แสวงหาความร่วมมือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและ
นอกประเทศ *เพ่ือ
น าไปใช้ตามข้อ ช.ที่ระบุ
ในอ านาจหน้าที่ สคบศ. 

  

(ฌ) ด าเนินการเกี่ยว 
กับการพัฒนาครู 
คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนที่เป็นการ
ทดลองน าร่อง หรือ
การพัฒนา 

1.การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรเฉพาะสาขา
(Specialized Training 
2.การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและ       
ผู้บริหารการศึกษา 
3.การพัฒนานักบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ 
4.การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(เฉพาะผู้บริหาร) 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
 

1.ด าเนินการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นการ
ทดลองน าร่อง 
2. ด าเนินการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา *ตาม
หลักสูตรน าร่อง *หมาย
เหตุ: ข้อ 2 ต้องหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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อ านาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวง 

กระบวนการหลัก 
 (เดิม) 

กระบวนการหลัก 
(ใหม่) 

กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

กระบวนการ
สนับสนุน 

(ญ)ปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 1.กรณีปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
2.กรณีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการอบรม  เพ่ือพัฒนา  
ความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการ โดยใช้แบบสอบถาม Online ของ Google From พบว่า โดยภาพรวม    
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการ หมวด 6 
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง  การศึกษา สรุปได้
ดังนี้คือ  

ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้ารับการอบรม 

      มีผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการ จ านวนทั้งสิ้น 45 คน  จ าแนกได้
ดังนี้คือ 

- เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.4 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 25.6  
- อายุ ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ   

ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.9 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.3 และต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 9.3   

- วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมา 
คือระดับปริญญาตรี ร้อยละ 34.9 และระดับปริญญาเอก  คิดเป็นร้อยละ 7 

- ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประเภท ส่วนใหญ่อยู่ในระดับช านาญการพิเศษ มากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ37.2 รองลงมาคือระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ23.3 ระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 18.6 และ
ระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ14 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงผลความพึงพอใจในกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการ 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 

ประเด็น 
ระดับ 

ความเหมาะสม แปลค่า 
  S.D. 

1.ด้านความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
 1.1 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 6 
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  

3.64 0.91 มาก 

 1.2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 หมวด 6 
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  

4.43 0.50 มาก 

2. ด้านเนื้อหาของกิจกรรม    
 2.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 
 2.2 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.60 0.50 มากที่สุด 
3.ด้านวิทยากร    
 3.1 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม 4.81 0.40 มากที่สุด 
 3.2 .มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.88 0.33 มากที่สุด 
 3.3 สื่อและอุปกรณ์ ประกอบในการจัดกิจกรรม 4.67 0.48 มากที่สุด 
4. ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในภาพรวม    
 4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.60 0.50 มากที่สุด 
 4.2 สถานที่จัดกจิกรรมมีความเหมาะสม   4.69 0.47 มากที่สุด 
 4.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.57 0.63 มากที่สุด 
5 ด้านความพึงพอใจภาพรวมในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 4.62 0.49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.55 0.15 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 91.08 

 
 จากตารางแสดงผลความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการ กิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 6 โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรม       
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.15) คิดเป็นร้อยละ 91.08   
 ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีผลดังนี้คือ 
 1. ด้านความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก         
(  = 3.64, S.D. = 0.91) หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ        
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การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพ่ิมขึ้น อยู่ ในระดับมาก                
(  = 4.43, S.D. = 0.50)  
 2. ด้านเนื้อหาของกิจกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในอันดับที่เท่ากันและอยู่ในระดับมากที่สุด  
คือ (  = 4.60, S.D. = 0.50)  
 3. ด้านวิทยากรพบว่า วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  อยู่ในอันดับสูงสุดและ
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.88, S.D. = 0.33) รองลงมาคือวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.81, S.D. = 0.40) และอันดับสุดท้าย
สื่อและอุปกรณ์ ประกอบในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.48)  
 4. ด้านปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องในภาพรวม พบว่า สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู ่ใน
อันดับสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.69, S.D. = 0.47) รองลงมาคือความเหมาะสมของ
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.50) และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.57, S.D. = 0.63) ตามล าดับ 
 5. ด้านความพึงพอใจภาพรวมในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62, 
S.D. = 0.49) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม 

      ผู้อบรมมีความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพโดยรวมขององค์กร 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการทบทวนและปรับกระบวนการในหมวด 6  

 ความไม่พึงพอใจ  - ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  1. บุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาควรให้ความส าคัญ
และสร้างการรับรู้ร่วมกัน 
  2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในกิจกรรมนี้ให้มากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาพถ่ายกิจกรรม 
การประชุมคณะท างานหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 3205 อาคารอ านวยการ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

นางอรวรรณ วงษ์ประคอง 
หัวหน้าคณะท างานหมวด 6 

 

คณะท างาน หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
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ภาพถ่ายกิจกรรม 
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการ 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00-16.00 
ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

นายสัมมาการณ์ บุญเรือง 
ผอ.สคบศ.กล่าวเปิดการอบรม 

นางจันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค 
วิทยากร 

นายเจริญ ภูวิจิตร ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย 

กล่าวรายงานการอบรม 
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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดท าระบบปฏิบัติการ 
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ผอ.สคบศ.   

กลุ่มอ านวยการ   

2 นางณัฐชากานต์   เดวิส นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   

3 นางสาวสุวภัทร   ยวงใย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

4 นางสาวธนิดา  อุบลชาติ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   

5 นางนริวรรณ์  สินโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   

6 นางผการัตน์ เมฆฉาย นายช่างศิลป์ช านาญงาน   

7 นางสาวชุติกานต์ ทิมจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

8 นายธีรวีร ์ มานิตกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

9 นายณัฐพร  วุฑฒิโกวิทย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   

10 นายชัยชนะ  นาทองไชย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   

11 นางสาวพลอยระวี ค าสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   

12 นายวุฒิไกร ไผ่โสภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

13 นายกระจ่าง  เชื้ออภัย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   

14 นางปรียานันท์  เพ็งพุ่ม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

15 นายปิยะ ลิ้มจินดาศิริ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  

16 นางสาววรนุช  สาเกผล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

17 นางสาวขวัญเรือน จอมโคกสูง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

กลุ่มพัฒนาผู้น า   

18 นางสาววาสุกาญจน์  บู่ทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

19 นางกรรัตน์ โชคประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

20 นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย 

21 นายเจริญ  ภูวิจิตร ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

22 นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

23 นางอรุณ ใบแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

24 นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

25 นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

26 นางสาวพรชนก  ฝอยทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

27 นางกวิสรา  ชวนวัน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

28 นายอุเทน  นวสุธารัตน ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

29 นางสาวธนันดา รังสิกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

30 นายวรพจน์   รุ่งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   

31 นายธนพล  ขันธวิชัย พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ   

กลุ่มวิจัยและพัฒนา     

32 นางสาวณัฐชนันท์   จันทคุปต ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

33 นางสาววิกันยา  เอกฉันท์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ   

34 นายสวัสดิ์  แหวนเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน 
  

35 นางมธุรส    ค ายอด เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

36 นางสาวกัลยา ศรีวิเชียร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

37 นางสุพรรณี  สมิท คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   

38 นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   

39 นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   

40 นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   

41 นางอ าพร  จิตรใจ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   

42 นางสาวจตุณี ประภาสะวัติ ครูผู้ช่วย   

43 นางสาวจุฑามาศ คุ้มเณร ครูผู้ช่วย   

44 นางสาวเกษร จตุเทน ครูผู้ช่วย   

45 นายกรกช สารโท ครูผู้ช่วย   

46 นายอนันต์ศักดิ์ สร้างค า ครูผู้ช่วย   
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