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สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
wwwwww..mmooee..ggoo..tthh//ppssddgg  

 

รายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงาน  

ตามนโยบายการกํากับดแูลองค์การท่ีดีตามนโยบายการกํากับดแูลองค์การท่ีดี  
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คาํนํา 

สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดมี้นโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี  ประจาํปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  และ                     
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที#ดี  พุทธศกัราช ๒๕๔๖   
สอดคลอ้งกบัการพฒันาองคก์าร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุง
วฒันธรรมองค์การ ที#มีการประมินความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ  ในปัจจยั
ผูน้าํองค์การ (Leadership) เพื#อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการได้นาํนโยบายการกาํกบัดูแล
องค์การที#ดี มาใช้ในการสร้างบรรยากาศที#ดีภายในองค์การ ทัIงในดา้นของภาวะผูน้าํ และวฒันธรรม   
การทาํงานเป็นทีม ซึ# งจะช่วยให้การดาํเนินการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล โดยให้ส่วนราชการ/
ผูบ้ริหารตอ้งมีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี (Organizational Governance) เพื#อเป็น
เครื#องมือในการกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที#ดี เพื#อประโยชน์สุขของประชาชนใน  ๔ ด้าน คือ    ๑) ด้านรัฐ สังคม 
สิ#งแวดล้อม   ๒) ดา้นผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   ๓) ด้านองค์การ   และ ๔) ดา้นผูป้ฏิบติังาน                 
มีการกาํหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายในด้านต่างๆ เพื#อเป็นมาตรฐานและ                   
เป็นแนวทางปฏิบติัของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและ
บุคลากรทุกคนพึงยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฎ  ขอ้บงัคบัอื#นๆ  อยา่งทั#วถึง  

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดน้าํโครงการ/มาตรการตามนโยบายการกาํกบั
ดูแลองค์การที#ดีไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการมอบหมายให้หน่วยงานที#มีภารกิจเกี#ยวข้องรับผิดชอบ           
นาํโครงการไปสู่การปฏิบติัเพื#อให้เกิดสัมฤทธิZ ผลที#เป็นรูปธรรม สรุปผลการดาํเนินงาน และจดัทาํ
รายงานผลการดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕   
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณผูบ้ริหาร ส่วนราชการในสังกัด คณะทาํงาน และ
ผูเ้กี#ยวข้อง ที#ได้ให้ความร่วมมือในการดาํเนินการ และขบัเคลื#อนนโยบายการกาํกับดูแลองค์การ           
ที#ดี ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการใหบ้รรลุผลสาํเร็จไว ้ ณ  โอกาสนีIดว้ย 

 
 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา           

  

ส่วนที( ๑   บทนาํ                                                                                                                                    ๑  
 
ส่วนที(  ๒  นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                       ๓ 
 ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  
  
ส่วนที(  ๓  ผลการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี                                                  ๑๔ 
 ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ส่วนที(  ๔  บทสรุป และขอ้เสนอแนะ                                                                                                 ๘๕ 
 
ภาคผนวก  ๘๘ 

-  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี      
                 ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 -  คาํสั#งแต่งตัIงคณะกรรมการและคณะทาํงานตามโครงการการจดัทาํนโยบาย 
                 การกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปี 
                 งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ส่วนที(  ๑ 

บทนํา 

ความเป็นมา 
ในการพฒันาระบบราชการ ไดมี้การนาํเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมาพฒันา

ระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐ  ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทาํงานเพื#อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั#นใจ เชื#อถือและความศรัทธาต่อการดาํเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และในการบริหารจดัการองคก์าร การไดด้าํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์าร
ที#ดี จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์และปณิธานขององค์การที#จะสร้างความมั#นใจและความศรัทธาต่อ 
ผูที้#เกี#ยวขอ้งในทุกระดบั เช่น สังคม ชุมชน ประชาชน ผูรั้บบริการ วา่การบริหารงานภาครัฐจะดาํเนินการ              
ดว้ยความโปร่งใส  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใตห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล  
ซึ# งในการพฒันาระบบราชการไทยไดมี้กลไกที#สําคญัในการกาํกบัให้ภาครัฐตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนื#อง 
ดงันีI  

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ได้กาํหนดว่า ภาครัฐและ
บุคคลของรัฐ จะตอ้งยึดหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี เพื#อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัดงัปรากฏในหมวด ๔ หน้าที#ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๗๔ กาํหนดให้ “บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ
พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที#อื#นของรัฐ มีหน้าที#
ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื#อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อาํนวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดีในการปฏิบติัหนา้ที#และในการปฏิบติั
อื#นที#เกี#ยวขอ้งกบัประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ#ง ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง....” และมาตรา ๗๘ 
(๔) (๕) รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน ดงันีI  

  (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม 
 และจริยธรรมของเจา้หนา้ที#ของรัฐ ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทาํงาน เพื#อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที#ดีเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ 

 (๕) จดัระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื#น เพื#อให้การจดัทาํและการให ้
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคาํนึงถึงการมี                
ส่วนร่วมของประชาชน 

๒. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี   พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓/๑  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที# ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให ้             
ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการโดยการบริหาร
ราชการเพื#อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิZ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุม้ค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัIนตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที#ไม่จาํเป็น                  
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การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถิ#น การกระจายอาํนาจตดัสินใจ การอาํนวยความสะดวก  
และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

๓. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕) ให้ความสําคญั 
กบัการส่งเสริมให้ส่วนราชการมีคุณลกัษณะสําคญั ไดแ้ก่  เก่ง ดี มีส่วนร่วม และทนัต่อการเปลี#ยนแปลง  
ซึ# งประเด็นยทุธศาสตร์ที#จะผลกัดนัให้เกิดคุณลกัษณะดงักล่าว คือ (๑) การยกระดบัการให้บริการและการ
ทาํงานเพื#อตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของประชาชนที#มีความสลบัซับซ้อนหลากหลาย
และเปลี#ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (๒) ปรับรูปแบบการทาํงานให้มีลกัษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหา  
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัฝ่ายต่างๆ รวมทัIงเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  (๓) มุ่งสู่
การเป็นองค์กรที#มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ# ม 
เปลี#ยนแปลงและปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ (๔) สร้างระบบการกาํกบัดูแลตนเองที#ดี 
เกิดความโปร่งใส สร้างความมั#นใจและสามารถตรวจสอบได ้รวมทัIงทาํให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างมี
จิตสาํนึก  ความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม 

๔. การพฒันาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ ที#มีการประมินความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ                
ในปัจจยัผูน้าํองคก์าร (Leadership) เพื#อส่งเสริมและสนบัสนุนใหส่้วนราชการไดน้าํนโยบายการกาํกบัดูแล
องค์การที#ดี มาใช้ในการสร้างบรรยากาศที#ดีภายในองค์การ ทัIงในด้านของภาวะผูน้าํ และวฒันธรรม             
การทาํงานเป็นทีม ซึ# งจะช่วยให้การดาํเนินการของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให ้            
ส่วนราชการ/ ผูบ้ริหารตอ้งมีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี (Organizational Governance) 
เพื#อเป็นเครื#องมือในการกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของ  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที#ดี เพื#อประโยชน์สุขของประชาชนใน  ๔ ด้าน คือ  ๑) ด้านรัฐ สังคม 
สิ#งแวดลอ้ม   ๒) ดา้นผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   ๓) ดา้นองคก์าร   และ ๔) ดา้นผูป้ฏิบติังาน  

สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดมี้การดาํเนินงานนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การ          
ที#ดีที#มีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบราชการ แสดงเจตนารมณ์และปณิธานขององคก์าร สร้างความ
เชื#อมั#นในการดาํเนินงานขององค์การ ด้วยการวางกรอบนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี  และได้มี 
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที# ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มีการประกาศ 
และขบัเคลื#อนนโยบายกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีไปสู่การปฏิบติั  การดาํเนินงานนโยบายกาํกบัดูแลองคก์าร 
ที#ดีเป็นการสะทอ้นผลการกาํกบัดูแลตนเองที#ดีอีกด้านหนึ# ง ที#มีความน่าเชื#อถือ ไวว้างใจ มีความมั#นใจ 
นาํไปสู่การยอมรับ  ดงัสรุปผลที#ได้จากการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี ประจาํปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ# งส่งผลต่อตวัชีI วดัระดับความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุงวฒันธรรม
องคก์าร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และการพฒันาระบบราชการของสํานกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการโดยรวมดว้ย 
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ส่วนที(  ๒  

นโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที(ดี  ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

 
  ในการดาํเนินงานนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี  สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ดาํเนินงานนโยบายการกาํกับดูแลองค์การที#ดีให้บรรลุวตัถุประสงค์  และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจดัการภาครัฐ  เชื#อมโยงไปถึงการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั  โดยมีระบบการบริหารจดัการที#ดี  
กระบวนการมีความชดัเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทาํให้ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชนเกิดความมั#นใจ ศรัทธาและไวว้างใจในการบริหารราชการแผ่นดินขององค์การ  
นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีมีองคป์ระกอบสําคญั ๆ คือ (๑) ปณิธานองค์การ  (๒) นโยบายการกาํกบั 
ดูแลองคก์ารที#ดี  ๔  ดา้น ประกอบดว้ย นโยบายดา้นรัฐ สังคม และสิ#งแวดลอ้ม นโยบายดา้นผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  นโยบายด้านองค์การ และนโยบายดา้นผูป้ฏิบติังาน และ (๓) แนวทางการนาํ
นโยบายไปสู่การปฏิบติัทัIง  ๔  ดา้น ดงันีI  
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  นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ(งแวดล้อม 
  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี ดา้นรัฐ 
สังคมและสิ#งแวดลอ้ม โดยจะดาํเนินการ ดงันีI  
  นโยบายหลกั เร่งรัด / ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหาร            
จดัการศึกษา ทัIงในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 

  แนวทางปฏิบัติ 
๑.  จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติัสาํหรับการกาํหนดองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการบริหารจดัการศึกษา 
๒.  สร้างกลไกการกาํกบัดูแล ตรวจติดตามการมีส่วนร่วม 
๓.  ยกยอ่ง ชมเชยหน่วยงานดา้นบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 นโยบายหลกั มุ่งมั#นพฒันาการใหบ้ริการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอยา่งทั#วถึง 

 แนวทางปฏิบัติ 
๑.  จดัทาํฐานขอ้มูลทางดา้นการศึกษา และฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และ/หรือ ปรับปรุงใหมี้ความถูกตอ้ง ทนัสมยั 
๒.  เชื#อมโยงขอ้มูลเพื#อส่งเสริม สนบัสนุนการจดับริการทางการศึกษา  
๓.  พฒันารูปแบบการใหบ้ริการทางการศึกษาใหห้ลากหลาย และสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
๔.  ส่งเสริม สนบัสนุน การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษาที#ทนัสมยั 

 นโยบายหลกั ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชนใน
ชุมชน เพื#อเป็นทางเลือกแก่ผูรั้บบริการ /ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 แนวทางปฏิบัติ 
๑.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื#อใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
๒. พฒันาเครือข่ายใหมี้ศกัยภาพในการบริหารจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั 

วถีิชีวติอยา่งย ั#งยนื 
๓.  สร้างกลไกสนบัสนุนเครือข่าย 
๔.  ยกยอ่งชมเชยเครือข่ายดีเด่น 

              นโยบายหลกั สร้างจิตสาํนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษสิ์#งแวดลอ้ม 

                แนวทางปฏิบัติ 

๑.  รณรงคแ์ละจดักิจกรรมเพื#อสร้างจิตสาํนึกเกี#ยวกบัการอนุรักษสิ์#งแวดลอ้ม 

๒. ส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในสังกดัมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษสิ์#งแวดลอ้ม 
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           นโยบายหลกั เร่งรัด พฒันาจดัการศึกษาในเขตพืIนที#พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

แนวทางปฏิบัติ 
๑.  ศึกษา วเิคราะห์ บริบทของการศึกษาทอ้งถิ#น 
๒. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอตัลกัษณ์ 

และความตอ้งการของทอ้งถิ#น 
๓.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การบูรณาการศึกษาและการมีส่วนร่วม 
๔. ติดตามประเมินผล 

 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี                   
ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจะดาํเนินการ ดงันีI  

นโยบายหลกั มุ่งมั#นใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั#วถึง 

แนวทางปฏิบัติ 

๑.  กาํหนดมาตรฐานการใหบ้ริการที#ดีเพื#อเป็นแนวทางปฏิบติัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
๒.  รณรงค์ค่านิยมและวฒันธรรมการทาํงานด้านการบริการที#ดี เพื#อสร้าง 

ความศรัทธาของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
๓.  จดัทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจ  และความไม่พึงพอใจ  รวมถึงความตอ้งการ

ของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื#อปรับปรุงการให้บริการ 
อยา่งต่อเนื#องและเป็นระบบ 

๔.  พฒันาบุคลากรเกี#ยวกบัการใหบ้ริการที#ดี 
๕.  พฒันาและปรับปรุงช่องทางการสื#อสารให้ง่ายต่อการเขา้ถึงของผูรั้บบริการ 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
๖.  จดัใหมี้การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ มาตรฐานการใหบ้ริการที#ดี 

นโยบายหลกั พฒันาและส่งเสริมการนาํเทคโนโลยทีี#ทนัสมยั มาใชเ้พื#อใหบ้ริการ                            
ที#มีประสิทธิภาพ 

 แนวทางปฏิบัติ 

๑.  จดัทาํระบบการเผยแพร่ผา่นสื#อต่าง ๆ เพื#อเผยแพร่ขอ้มูลการใหบ้ริการ 
 แก่ประชาชน 
๒. สร้าง/ ปรับปรุง/ พฒันาระบบฐานขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยั  มีความถูกตอ้ง   
 และเชื#อถือได ้
๓. ผลกัดนัการใชร้ะบบการบริการลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship 
 Management) มาใชใ้นการใหบ้ริการ 

 



๖ 

       

๖ 

๔. พฒันาองคค์วามรู้เกี#ยวกบัการสร้างสรรค/์ ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบั 
 งานบริการ 

 

นโยบายด้านองค์การ 

  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี ดา้น
องคก์าร  โดยจะดาํเนินการ ดงันีI  

นโยบายหลกั ส่งเสริมการบริหารจดัการที#มีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล 
แนวทางปฏิบัติ 

๑.  จดัทาํแนวทางการบูรณาการงานร่วมกนั 
๒.   จดัทาํระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
๓.  บริหารจดัการความเสี#ยงทั#วทัIงองคก์าร 
๔.  บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
๕. ส่งเสริมใหเ้กิดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
๖.  กาํหนดตวัชีI วดัผลการปฏิบติังาน และมีรายงานผลการดาํเนินงาน 
 อยา่งสมํ#าเสมอ 
๗. สร้างระบบการติดตามประเมินผลที#มีประสิทธิภาพ 
๘.  สร้างบุคคลากร และหน่วยงานตน้แบบของการบริหารจดัการที#โดดเด่น 

นโยบายหลกั พฒันาและส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสารมาใช้
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. ผลกัดนัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื#อสารเพื#อบริหารจดัการ

การศึกษาไปสู่การปฏิบติั 
๒. ผลกัดนัใหทุ้กหน่วยงานใชร้ะบบสาํนกังานอิเล็กทรอนิกส์ เพื#อเพิ#ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
๓. พฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

และสามารถเชื#อมโยงแลกเปลี#ยนขอ้มูลได ้
๔. พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืIนฐานดา้น ICT ใหมี้ประสิทธิภาพและทั#วถึง 
๕. พฒันาขีดสมรรถนะดา้น ICT ของบุคลากรอยา่งต่อเนื#อง 
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นโยบายหลกั ใหค้วามสาํคญัในการจดัวสัดุอุปกรณ์ สาธารณูปโภค เพื#อใหก้ารทาํงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. จดัสถานที#ทาํงานใหเ้อืIอต่อการทาํงานไดอ้ยา่งคล่องตวั 
๒.  ดูแล รักษา สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ที#ของรัฐ 

 

นโยบายด้านผู้ปฏบัิติงาน 

  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี 
ดา้นผูป้ฏิบติังาน โดยจะดาํเนินการ ดงันีI  

นโยบายหลกั  ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมความกา้วหนา้ 
ผูป้ฏิบติังานอยา่งเป็นระบบดว้ยความเสมอภาค และเป็นธรรม 

แนวทางปฏิบัติ 

๑. จดัทาํแผนเส้นทางความกา้วหนา้ทางวชิาชีพของบุคลากรทุกตาํแหน่ง 
๒.  จดัทาํเกณฑ์การคดัเลือกตามแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของ บุคลากรอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม 
๓. จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการของสาํนกังานปลดักระทรวง
 ศึกษาธิการ 
๔.  จดัทาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕.  จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบติัราชการ 
๖.  พฒันาบุคลากรขององคก์ารใหมี้ความรู้ ความสามรถ และปฏิบติังานได้
 อยา่งมีประสิทธิภาพ  

นโยบายหลกั มุ่งเสริมคุณภาพชีวติที#ดีของผูป้ฏิบติังาน เพื#อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่ง 
การทาํงาน และชีวติการทาํงานที#ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

แนวทางปฏิบัติ 
๑.  กิจกรรมหรือบริการ เพื#อสร้างเสริมสุขภาพที#ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
๒.  ปรับภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้มสถานที#ทาํงานใหเ้ป็นที#พึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน 
๓.  จดัหาอุปกรณ์ เครื#องใช้ในการปฏิบติังานที#มีประสิทธิภาพ และมีความ
 ทนัสมยั 

 

 



 

๘ 
 

๘ 

การนํามาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที(ดี  ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติ 
  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดนโยบายหลกั แนวทางปฏิบตัิ  โครงการและมาตรการเพื#อรองรับนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี                                  
ใน  ๔   ดา้น  ๓๑ โครงการ  ดงันีI  

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ(งแวดล้อม 
นโยบายหลกั แนวทางปฏิบัต ิ แผนการดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑. เร่งรัด ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วน   
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา                    
ทัIงในระบบ นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 

๑.  จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบตัิสาํหรับการกาํหนดองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบริหารจดัการศึกษา 

๒.  สร้างกลไกการกาํกบัดูแล ตรวจติดตามการมีส่วนร่วม 
๓.  ยกยอ่ง ชมเชยหน่วยงานดา้นบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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๒.  มุ่งมั#นพฒันาการใหบ้ริการจดัการศึกษา          
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
อยา่งทั#วถึง 

  

๑.  จดัทาํฐานขอ้มูลทางดา้นการศึกษาและฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้       
ตลอดชีวติ และ/หรือ ปรับปรุงใหม้ีความถูกตอ้ง ทนัสมยั 

๒. เชื#อมโยงขอ้มูลเพื#อส่งเสริม สนบัสนุนการจดับริการทางการศึกษา  
๓. พฒันารูปแบบการใหบ้ริการทางการศึกษาใหห้ลากหลาย และสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
๔.  ส่งเสริม สนบัสนุน การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษาที#ทนัสมยั 
 

๓. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติใหส้อดคลอ้ง
กบัวถิีชีวติของประชาชนในชุมชน  
 เพื#อเป็นทางเลือกแก่ผูร้ับบริการและ 
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

๑.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื#อใหม้ีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
๒.พฒันาเครือข่ายใหม้ีศกัยภาพในการบริหารจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

วถิีชีวติอยา่งย ั#งยนื 
๓.สร้างกลไกสนบัสนุนเครือข่าย 
๔. ยกยอ่งชมเชยเครือข่ายดีเด่น 
 

 

 



๙ 

        

๙ 

 
นโยบายหลกั แนวทางปฏิบัต ิ แผนการดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๔. สร้างจิตสาํนึกและความรับผิดชอบ 
 ในการอนุรักษส์ิ#งแวดลอ้ม 

๑. รณรงคแ์ละจดักิจกรรมเพื#อสร้างจิตสาํนึกเกี#ยวกบัการอนุรักษส์ิ#งแวดลอ้ม 
๒. ส่งเสริม สนบัสนุน สร้างแรงจูงใจใหห้น่วยงานในสงักดัมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษส์ิ#งแวดลอ้ม 
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กศน. 
 

�กก. 
 

๕.  เร่งรัด พฒันาจดัการศึกษาในเขตพืIนที#
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

๑. ศึกษา วเิคราะห์บริบทของการศึกษาทอ้งถิ#น 
๒. ปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์

และความตอ้งการของทอ้งถิ#น 
๓. ส่งเสริม สนบัสนุนใหม้ีการบูรณาการศึกษาและการมีส่วนร่วม 
๔. ติดตามประเมินผล 

  

 

 

 

 

 



๑๐ 

        

๑๐ 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลกั แนวทางปฏิบัต ิ แผนการดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑. มุ่งมั�นใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใส                

เป็นธรรม ทั�วถึง 

 

๑. กาํหนดมาตรฐานการใหบ้ริการที#ดีเพื#อเป็นแนวทางปฏิบตัิแก่ผูป้ฏิบตัิงาน 
๒. รณรงคค์่านิยมและวฒันธรรมการทาํงานดา้นการบริการที#ดี  เพื#อสร้าง

ความศรัทธาของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
๓. จดัทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจ  และความไม่พึงพอใจ รวมถึง                         

ความตอ้งการของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เพื#อปรับปรุง                            
การใหบ้ริการอยา่งต่อเนื#องและเป็นระบบ 

๔. พฒันาบุคลากรเกี#ยวกบัการใหบ้ริการที#ดี 
๕. พฒันาและปรับปรุงช่องทางการสื#อสารใหง้่ายตอ่การเขา้ถึงของผูร้ับบริการ             

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
๖. จดัใหม้ีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ มาตรฐานการใหบ้ริการที#ดี 
 

๑. โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร     
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหด้าํรงตาํแหน่ง 

๒. โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหม้ีและเลื#อนเป็น
วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษและเชี#ยวชาญ 

๓. โครงการพฒันานกับริหารการศึกษาระดบัสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. โครงการจดัหาเครื#องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ใหน้กัเรียนชัIน ป.๑ (Flagship) 

๕. โครงการเฝ้าระวงัสถานการณ์ดา้นคุณภาพ
การศึกษาเพื#อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในพืIนที#             
กลุ่มจงัหวดั 

๖.  โครงการขบัเคลื#อน กศน.ไทยกา้วไกล                           
สู่อาเซียน 

สคบศ. 
 

สคบศ. 
 
 

สคบศ. 
 

สช. 
 

สบย.๑-๑๒ 
และกทม. 

 
กศน. 

 
 

๒. พฒันาและส่งเสริมการนาํเทคโนโลย ี                
ที#ทนัสมยัมาใชเ้พื#อใหบ้ริการที#มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

๑. จดัทาํระบบการเผยแพร่ผา่นสื#อต่างๆ เพื#อเผยแพร่ขอ้มูลการใหบ้ริการ          
แก่ประชาชน 

๒. สร้าง /ปรับปรุง /พฒันาระบบฐานขอ้มูลใหม้ีความทนัสมยั  มีความถูกตอ้ง 
และเชื#อถือได ้

๓. ผลกัดนัการใชร้ะบบการบริการลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Relationship 
Management) มาใชใ้นการใหบ้ริการ 

๔. พฒันาองคค์วามรู้เกี#ยวกบัการสร้างสรรค/์ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี                      
กบังานบริการ 
 

 

 

 



๑๑ 

        

๑๑ 

นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลกั แนวทางปฏิบัต ิ แผนการดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑. ส่งเสริมการบริหารจดัการที#มีประสิทธิภาพ 
 ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

๑. จดัทาํแนวทางการบูรณาการงานร่วมกนั 
๒. จดัทาํระบบการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพ 
๓. บริหารจดัการความเสี#ยงทั#วทัIงองคก์าร 
๔. บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
๕. ส่งเสริมใหเ้กิดคุณธรรมในการปฏิบตัิงาน 
๖. กาํหนดตวัชีIวดัผลการปฏิบตัิงาน และมีรายงานผลการดาํเนินงาน               

อยา่งสมํ#าเสมอ 
๗. สร้างระบบการติดตามประเมินผลที#มีประสิทธิภาพ 
๘. สร้างบุคลากรและหน่วยงานตน้แบบของการบริหารจดัการที#โดดเด่น 

�. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกนัการทุจริตของสาํนกังาน กศน. 
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กศน. 
 

กพร. 
 

 
 
 
 

สน. 
 

ศทก. 
กคศ. 

 

๒. พฒันาและส่งเสริมการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื#อสารมาใชใ้หเ้กิด
ประสิทธิภาพ 

 

๑. ผลกัดนัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสารเพื#อบริหาร
จดัการ การศึกษาไปสู่การปฏิบตัิ 

๒. ผลกัดนัใหทุ้กหน่วยงานใชร้ะบบสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์เพื#อเพิ#ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

๓. พฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลใหม้ีความถูกตอ้งครบถว้น                               
เป็นปัจจุบนัและสามารถเชื#อมโยงแลกเปลี#ยนขอ้มูลได ้

๔. พฒันา และปรับปรุงโครงสร้างพืIนฐานดา้น ICT ใหม้ีประสิทธิภาพ       
และทั#วถึง 

๕. พฒันาขีดสมรรถนะดา้น ICT ของบุคลากรอยา่งต่อเนื#อง 
 

๓.  ใหค้วามสาํคญัในการจดัวสัดุอุปกรณ์ 
สาธารณูปโภค เพื#อใหก้ารทาํงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๑. จดัสถานที#ทาํงานใหเ้อืIอต่อการทาํงานไดอ้ยา่งคล่องตวั 
๒. ดูแล รักษา สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวติ                  

และทรัพยส์ินของเจา้หนา้ที#ของรัฐ 
 

 



๑๒ 

        

๑๒
 

นโยบายด้านผู้ปฏบิัตงิาน 
นโยบายหลกั แนวทางปฏิบัต ิ แผนการดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑.ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากร
บุคคลและส่งเสริมความกา้วหนา้
ผูป้ฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบดว้ยความ 
เสมอภาคและเป็นธรรม 

 

๑.  จดัทาํแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ทางวชิาชีพของบุคลากรทุกตาํแหน่ง 
๒.  จดัทาํเกณฑก์ารคดัเลือกตามแผนเสน้ทางสร้างความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ   
      ของบุคลากรอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
๓. จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการของสาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 
๔.   จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕.  จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ 
๖.  พฒันาบุคลากรขององคก์ารใหม้ีความรู้/ความสามารถ และปฏิบตัิงาน 

 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

๑.โครงการฝึกอบรมผูบ้ริหารและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ กศน. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.����ก	�ก�K	����'��'���&%  ก��. ก'�% 
๓.โครงการกิจกรรมสร้างสมัพนัธภาพการปฏิบตัิ 

งานและความผกูพนัภายในองคก์ร สาํนกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปี ๒๕๕๕ 

๔.โครงการพฒันาบุคลากรดา้นงบประมาณ                    
ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

๕.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติขา้ราชการ สป. 
๖.โครงการพฒันาขา้ราชการในการปฏิบตัิงาน             

บนพืIนฐานของสมรรถนะ  
๗.โครงการสร้างความเขม้แขง็ดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ สป.  
๘. โครงการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ “ คนดี ศกัดิZ ศรี  

แห่ง สป.” ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๙.โครงการครอบครัวสุขสนัตส์มานสร้างสรรค์

สงัคมไทย 

กศน. 
 

กศน. 
สอ. 

 
 

สนย. 
 

สอ. 
สอ. 

 
สอ. 

 
สอ. 

 
สกก. 

๒.มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวติที#ดีของ
ผูป้ฏิบตัิงาน เพื#อใหเ้กิดความสมดุล
ระหวา่งการทาํงาน และชีวติการทาํงาน     
ที#ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 
 
 

๑. จดักิจกรรมหรือบริการ เพื#อสร้างเสริมสุขภาพที#ดีแก่บุคลากร                           
ในหน่วยงาน 

๒. ปรับภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มสถานที#ทาํงานใหเ้ป็นที#พึงพอใจ                           
ของผูป้ฏิบตัิงาน 

๓. จดัหาอุปกรณ์ เครื#องใชใ้นการปฏิบตัิงานที#มีประสิทธิภาพ 
และมีความทนัสมยั 

 

 

 

 

 



๑๓ 

       

๑๓ 

 

 



๑๔ 

       

๑๔ 

ส่วนที(  ๓  

ผลการดําเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที(ดี 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

   สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินงานนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีและ 
แนวทางการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี  โดยผูบ้ริหารไดใ้ห้ความสําคญัในการดาํเนินงานทุกขัIนตอน ตัIงแต่การ
ทบทวนและจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี จนถึงการนาํนโยบายและมาตรการ/โครงการไปสู่
การปฏิบติั และการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิZ  ดงันีI  

๑. ผลการดาํเนินงานตามโครงการการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี ประจาํปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕   

๑.๑ ได้แต่งตัIงคณะทาํงานการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงานปลดั 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๒ ไดท้บทวน ชีI แจง อบรมให้ความรู้เกี#ยวกบัการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์าร
ที#ดี  ที#มีความเหมาะสมกบับริบทของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการแก่ คณะทาํงานและผูเ้กี#ยวขอ้ง 
เพื#อนาํไปสู่การจดัทาํร่างนโยบายการกาํกับดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ในนโยบายหลกั  ๔ ดา้น ผูเ้ขา้อบรม  ๔๐  คน  

๑.๓ ได้นําเสนอร่างนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเพื#อเห็นชอบ และประกาศใช ้และจดัทาํเอกสารเผยแพร่   

๑.๔ มีการสื# อสารและเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลองค์การที# ดี ของสํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการใหรั้บทราบและสร้างความเขา้ใจทั#วทัIงองคก์ร 

๑.๕ ไดม้อบหมายใหส่้วนราชการใหรั้บผดิชอบตามมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการ
กาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และนาํไปสู่การปฏิบติั 

๑.๖. มีการติดตาม สรุปผลและจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ 
เสนอผูบ้ริหารทราบ 

๒. ผูบ้ริหารระดับสูงให้ความสําคญัในการกาํหนดและจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแล
องค์การที#ดี โดยมีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี เพื#อนาํไปสู่การจดัทาํร่างนโยบาย 
การกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นประจาํทุกปี เพื#อใหมี้ความเหมาะสม
กบับริบทขององคก์รและทนัสมยัอยูเ่สมอ ดงัปรากฏในประกาศเจตนารมณ์ของปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
เมื#อวนัที#   ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๓. การนํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที# ดีไปใช้เ ป็นแนวทางสําหรับยึดถือ  
เป็นหลกัการและนาํไปสู่การปฏิบติัที#เป็นรูปธรรมดว้ยการส่งเสริมให้สํานกั/หน่วยงานในสังกดัสํานกังาน
ปลดั กระทรวงศึกษาธิการได้นาํนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดีไปกาํกบัให้บุคลากรปฏิบติัราชการ 

 



๑๕ 

       

๑๕ 

ดว้ยความโปร่งใสเกิดมาตรฐานการปฏิบติังาน ใช้เป็นควบคู่กบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายอื#นๆ 
และไดใ้หห้น่วยงานในสังกดัลงนามรับทราบและยดึแนวทางการดงักล่าวในการดาํเนินงาน 

  ๔. นโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดีที#ครอบคลุมนโยบายหลกั ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ 
สังคม สิ#งแวดลอ้ม ดา้นผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นองคก์าร และดา้นผูป้ฏิบติังาน มีการกาํหนด
มาตรการ/โครงการรองรับนโยบาย จาํนวน  ๓๑ โครงการ เพื#อนาํไปสู่การปฏิบติั แต่ดาํเนินการได้จริง 
จ ํานวน  ๒๙ โครงการ ไม่สามารถดําเนินการได้  ๒ โครงการ อยู่ในด้านรัฐ สังคม สิ# งแวดล้อม  
คือ  โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ของ กศน. เนื#องจาก สปป.ลาว เปลี#ยนแปลงผูบ้ริหาร
ระดับสูงทาํให้มีการปรับเปลี#ยนนโยบาย จึงต้องรอความพร้อมจาก สปป.ลาว อีกครัI ง  และในด้าน
ผูป้ฏิบติังาน คือ โครงการครอบครัวสุขสันตส์ร้างสรรคส์ังคมไทย ของสํานกัลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นกัเรียน เนื#องจากผูบ้ริหารใหง้ดจดักิจกรรมการดาํเนินการ 
  ๕. ผลการดาํเนินงานของนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี ของสาํนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ และแนวทางการพฒันา ดงันีI   

 



๑๖ 

        

๑๖ 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ(งแวดล้อม 
โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๑.  โครงการขบัเคลื#อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา (โครงการอบรมการ
จดัการเรียนรู้เพื#อเสริมสร้างคุณลกัษณะอยูอ่ยา่ง
พอเพียง) 

ผลการดาํเนินงาน 
 ไดจ้ดัอบรมการจดัการเรียนรู้เพื#อเสริมสร้างคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง 
ประกอบดว้ย ๓ กิจกรรม ผูเ้ขา้อบรมเป็นครูผูส้อนและผูเ้กี#ยวขอ้งจากสถาน 
ศึกษา จาํนวน ๓๖๖ คน ในภาพรวมพบวา่ ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
เพิ#มมากขึIน สามารถนาํไปถ่ายทอดขยายผลไดไ้ม่ตํ#ากวา่ร้อยละ ๙๐  

กจิกรรมที(สําคญั 
 ๑. จดัอบรมการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม จาํนวน ๑๑๖ คน 
 ๒. จดัอบรมการจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แก่ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา  
จาํนวน ๑๑๔ คน  
 ๓. จดัอบรมการจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แก่ครูผูส้อนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 
 ๑๓๖ คน 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพฒันา 
ศกัยภาพ ปรับเปลี#ยนทศันคติที#ดีบนพืIนฐานของความ
พอเพียง มีความเชี#ยวชาญในการจดัการเรียนรู้เพื#อเสริม 
สร้างคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง และสามารถถ่ายทอด 
องคค์วามรู้ในการจดัการเรียนรู้ เพิ#มมากขึIน 
 ๒. สถานศึกษามีแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื#อเสริม 
สร้างคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง และการบริหารจดัการ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหก้ารขบัเคลื#อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึIนอยา่ง
ต่อเนื#อง 

แนวทางในการพฒันา 
 ควรขยายผลจดัอบรมการจดัการเรียนรู้เพื#อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง ใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพิ#มมากขึIน เพื#อใหก้ารดาํเนินโครงการขบัเคลื#อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื#อง 

สกพ. 
 

 

 



๑๗ 

        

๑๗ 

 
โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๒.  โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื#อง 
มาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ผลการดาํเนินงาน 
 ไดจ้ดัฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื#องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จาํนวน ๒ รุ่น ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็น
ศึกษานิเทศกจ์าก สาํนกังานเขตพืIนที#การศึกษาประถม  สาํนกังานเขตพืIนที#
การศึกษามธัยม  ครูและเจา้หนา้ที# จาก สอศ. กศน. และ สช. จากภาคเหนือ 
๔๙ คน และภาคใต ้๕๔ คน  

กจิกรรมที(สําคญั 
  การฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษพ์ืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ ในระดบัที#มากขึIน สามารถนาํ
ความรู้ไปใชใ้นการปฏิบตัิงานและใหค้าํปรึกษาแก่ผูอ้ื#น 
ขยายผลไปยงัสถานศึกษาเครือข่ายและสถานศึกษาใน
พืIนที#ใกลเ้คียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนว
พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี 

แนวทางในการพฒันา 
 ๑. ควรจดัหลกัสูตรการอบรมเป็น ๒ หลกัสูตร คือ 
สาํหรับครูผูป้ฏิบตัิ และผูบ้ริหาร 
 ๒. ควรเนน้การฝึกปฏิบตัิจริงใหม้ากขึIน และมี
การศึกษาดูงานโรงเรียนที#ประสบผลสาํเร็จที#หลากหลาย 
 ๓. ควรอบรมหลกัสูตรอื#นๆ เพิ#มเติม เช่น หลกัสูตร
เก็บตวัอยา่งพืช หลกัสูตรการจดัทาํ ผงัภูมิทศัน์ เป็นตน้ 
 ๔. ควรมีการติดตามผลการดาํเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานหลงัการฝึกอบรมวา่มีนาํไปปฏิบตัิหรือไม่ 
 ๕. พฒันาแนวทางการขยายผลเพื#อขบัเคลื#อนใหเ้ป็น 
รูปแบบที#ชดัเจน และเป็นรูปธรรมฝึกปฏิบตัิมากๆ 
  ๖. ควรจดัทาํคู่มือการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใหส้มบูรณ์ และการนาํมาปฏิบตัิไดจ้ริง 

สกพ. 

  



๑๘ 

        

๑๘ 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๓. โครงการพฒันาคุณภาพครูเพื#อความมั#นคง 
ในวชิาชีพ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูผ้า่นการอบรมสามารถนาํความรู้ไปปรับใชก้บัการเรียนการสอน  
คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐  และยงัสามารถรวมตวัเป็นเครือข่ายแลกเปลี#ยนเรียนรู้
ร่วมกนั 

กจิกรรมที(สําคญั 
        ๑. อบรมครูสอนภาษาไทย   ร่วมกบั  สสส. จดัอบรมเทคนิคการสอน
ภาษาไทยแก่ครูสอนภาษาไทยระดบัปฐมวยั  และระดบั ป.๑-ป.๓  จาํนวน   
๒  รุ่น  รวม  ๔๐๐  คน 
        ๒. พฒันาการสอนภาษาจีน    
  ๒.๑  ร่วมกบัมหาวทิยาลยั   สถาบนัขงจืIอและสถาบนัพฒันา
ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จดัอบรมเทคนิคการสอนภาษาและ
ศิลปวฒันธรรมจีนใหก้บัครูสอนภาษาจีนระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา  ในโรงเรียนของรัฐและเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํนวน  
๕๐  คน  
  ๒.๒   ร่วมกบัสถาบนัขงจืIอดาํเนินการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน 
(การสอน HSK)  ของครูสอนภาษาจีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํนวน  
๔๒  คน  ของนกัเรียน ม.ตน้ และม.ปลาย จาํนวน  ๑,๕๐๐ คน 
  ๒.๓  ร่วมกบัสถาบนัขงจืIอมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  นาํ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที#เปิดสอนภาษาจีน ๑๐  คน ไปอบรมและศึกษาดูงานการ
สอนภาษาและศิลปวฒันธรรมจีน  ณ  มหาวทิยาลยักวา่งซี   เมืองกุย้หลิน  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  ๒.๔  ร่วมกบัสถาบนัขงจืIอเทศบาลเมืองเบตง  นาํคณะครูสอน
ภาษาจีน จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้ จาํนวน ๒๐  คน ไปอบรมและศึกษาดูงาน   
ณ  มหาวทิยาลยัฉงชิ#ง  เมืองฉงชิ#ง   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บทเรียนที(ได้รับโดยรวม 
 ๑. ผูผ้า่นการอบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคการสอน
ภาษาไทย  ภาษาจีนและภาษาองักฤษ 
 ๒. ผูผ้า่นการอบรมตระหนกัถึงความสาํคญัของ
การเรียนรู้ภาษาสากลรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

บทเรียนที(ได้รับรายกจิกรรม 
 ๑. ครูไดร้ับการเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาไทย
โดยใช ้ เพลง  เกม  นิทานและการใชศ้ิลปะเชื#อมโยงสู่
การเรียนรู้ภาษาไทยอยา่งเป็นธรรมชาติ  สนุกและ
สร้างสรรค ์ 
 ๒. ครูไดร้ับการพฒันาอยา่งต่อเนื#อง   
  ๒.๑  ไดเ้รียนรู้เทคนิคการสอนที#หลากหลาย
จากผูท้รงคุณวฒุิทางภาษาจีน  และจากสถาบนัขงจืIอ
อยา่งต่อเนื#อง  อีกทัIงไดจ้ดัตัIงเครือข่ายครูสอนภาษาจีน 
จดักิจกรรมแลกเปลี#ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ#งกนัและกนั   
  ๒.๒  ยกระดบัความรู้ภาษาจีนของครูและ
นกัเรียนจากการสอบ  HSK    
  ๒.๓  ผูบ้ริหารนาํประสบการณ์ปรับใชก้บั
การบริหารการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนรับรู้ 
ความสาํคญัและกระแสนิยมของประชากรโลกในการ
เรียนรู้ภาษาจีน  

ศปบ.จชต. 
สบย.๑๒ 

 

 



๑๙ 

        

๑๙ 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

   ๒.๕  อบรมภาษาจีนเพื#อการสื#อสารหลกัสูตรระยะสัIนใหก้บั
ประชาชนทั#วไปจาํนวน  ๕๒  คน  จดัอบรมเฉพาะวนัเสาร์- อาทิตย ์  
ณ  สบย.๑๒  และศึกษาดูงานภาษาและศิลปวฒันธรรมจีนที#สถาบนัขงจืIอ 
เทศบาลเมืองเบตง 
 ๓. อบรมครูสอนภาษาองักฤษ  
 ร่วมกบัสถาบนัภาษาดีพร้อมจดัอบรมเทคนิคการสอนภาษาองักฤษใหก้บั
ครูสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  
จาํนวน  ๑๔๐  คน  โดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒุิจากประเทศ NEW  ZEALAND  
และประเทศ CANNADA  และสร้างเครือข่ายครูสอนภาษาองักฤษจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้พื#อการเรียนรู้ร่วมกนั   

  ๒.๔  ครูที#ผา่นการอบรมสามารถนาํความรู้ 
ไปปรับใชก้บัการเรียนการสอนภาษาจีนใหม้ีคุณภาพ
ยิ#งขึIน และมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบตัิงานดีขึIน 
 ๓. ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคการสอน
ภาษาองักฤษเพื#อการสื#อสารสาํหรับครูและเยาวชน 
รวมทัIงกิจกรรมการเรียนการสอนอื#นๆ  ซึ#งสามารถ
นาํไปปรับใชก้บัการเรียนการสอนได ้ ช่วยใหเ้ด็ก
เรียนรู้ภาษาไดอ้ยา่งสนุกสนานและง่าย 
แนวทางในการพฒันา 
 ๑. ควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้
ภาษาไทย  ภาษาเพื#อนบา้น และภาษาสากล  
อยา่งต่อเนื#องเพื#อเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กและ
ประชาชนทั#วไทยรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ๒. การสอนภาษาในเบืIองตน้ควรเนน้การสื#อสาร
มากกวา่การเรียนรู้ไวยากรณ์โดยใหค้รูปรับใชส้ื#อและ
สิ#งแวดลอ้มการเรียนรู้ 

 

 

 



๒๐ 

        

๒
๐ 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๔. โครงการแลกเปลี#ยนเรียนรู้การพฒันา
การศึกษาเชิงพหุวฒันธรรม 

ผลการดาํเนินงาน 
         ผูผ้า่นการอบรมสามารถนาํความรู้เรื#องประชาคมอาเซียนไปปรับใชก้บั
การเรียนการสอนในโรงเรียนถ่ายทอดสู่เยาวชนไดอ้ยา่งมั#นใจร้อยละ  ๑๐๐   
และบุคลากรเครือข่ายที#ร่วมปฏิบตัิงานพฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไดเ้รียนรู้การจดัการศึกษาเชิงพหุวฒันธรรมของภูมิภาคอื#น 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ๑. อบรม เรื#อง  “การศึกษาชายแดนใตเ้ตรียมตวัอยา่งไรสู่ประชาคม
อาเซียน”  ใหก้บัครูระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  จาํนวน  
๒  รุ่น  รวม  ๔๐๐  คน โดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒุิจากหน่วยงานต่างๆ  ทัIงจาก
ส่วนกลางและหน่วยงานมหาวทิยาลยัในพืIนที#     
 ๒. ร่วมกบัสาํนกัความสมัพนัธ์ต่างประเทศ  สาํนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  จดัพิมพห์นงัสือ  เรื#อง  “ฉนัและเธอ  เราคืออาเซียน”  มอบใหก้บั
โรงเรียนที#เขา้อบรมและหอ้งสมุดในพืIนที#  จาํนวน  ๑,๐๐๐  เล่ม 
 ๓. นาํคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปศึกษาดุ
งานการจดัการศึกษาเชิงพหุวฒันธรรมของจงัหวดัทางภาคะวนัออกเฉียงเหนือ
จาํนวน ๓๕  คน 
 ๔. จดัทาํ  Website  เรียนรู้อาเซียนกบั  สบย.๑๒  ที#  www.Coad๓.org   

บทเรียนที(ได้รับโดยรวม 
 ๑. ผูผ้า่นการอบรมตระหนกัถึงความสาํคญัจาํเป็น
ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๒. การพฒันาการศึกษาเชิงพหุวฒันธรรมเป็น
สิ#งจาํเป็นและควรไดร้ับการส่งเสริม อนุรักษใ์นแต่ละ 
ภูมิภาค 

บทเรียนที(ได้รับรายกจิกรรม 
 ๑. ผูผ้า่นการอบรมไดเ้รียนรู้ขอ้มูลเบืIองตน้ดา้น
การศึกษาเศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมของ
ประเทศเพื#อนบา้น สามารถนาํไปปรับใชใ้นการเรียน
การสอนไดม้ั#นใจขึIนตระหนกัถึงความสาํคญัที#ตอ้ง
เร่งเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะดา้นภาษาของ
ประเทศเพื#อนบา้นโดยรอบ 
 ๒. ครูและนกัเรียน  ตลอดจนประชาชนทั#วไปได้
เรียนรู้จากหนงัสืออ่านประกอบเกี#ยวกบัประเทศใน
อาเซียน 
 ๓. ผูร้่วมศึกษาดูงานไดเ้รียนรู้สภาพการศึกษา
ของภูมิภาคอื#นรวมทัIงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
แนวทางในการพฒันา 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื#อนบา้น
อยา่งจริงจงัและต่อเนื#องใหก้บัเยาวชนและประชาชน 

ศปบ.จชต. 
สบย. ๑๒ 
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โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๕. โครงการจดัการเรียนรู้ตามอธัยาศยั  
โดยศูนยก์ารเรียนรู้วงัจนัทรเกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการดาํเนินการ 
 มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการการอ่าน และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ จาํนวน 
๘๓,๗๖๗ คน 

กจิกรรมสําคญั 
 ๑. จดัหาหนงัสือ และสื#อการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ หลากหลาย ทนัสมยัและ
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 ๒. ปรับปรุง พฒันา สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที#อืIอต่อการอ่าน 
การเรียนรู้ และการคน้ควา้ 
 ๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพื#อการเรียนรู้ตามวถิีชีวติ 
 ๔. จดับริการความรู้ ความเพลิดเพลินเชิงสร้างสรรคต์ามความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการ 
 ๕. สนบัสนุน/ จดัสรรหนงัสือและสื#อการเรียนรู้ไปยงัแหล่งการเรียนรู้
อื#นๆ (เช่น เรือหอ้งสมุดเคลื#อนที#, หอ้งสมุดประชาชน, ฯลฯ) เพื#อร่วมส่งเสริม
การอ่าน และการเรียนรู้ 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรม/ บริการความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผน่พบั เอกสาร
เผยแพร่ หนา้เวบ็ไซดข์องสาํนกังาน กศน. 
(http://www.nfe.go.th/home/  หรือ  
https://sites.google.com/site/sunykarreiynruwangcanthrkesm1/) 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. ผูใ้ชบ้ริการมีนิสยัรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
 ๒. ผูใ้ชบ้ริการมีพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
 ๓. มีหนงัสือและสื#อการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ 
หลากหลาย ทนัสมยั และตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 ๔. มีบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มที#เอืIอต่อ 
การอ่าน การเรียนรู้ และการคน้ควา้ 

แนวทางในการพฒันา 
 ๑. จดัหาหนงัสือและสื#อการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ 
หลากหลาย ทนัสมยั และตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการเพิ#มขึIน 
 ๒. จดักิจกรรมเพื#อการเรียนรู้ต่างๆ ใหต้รงตาม
ความตอ้งการของผูร้ับบริการอยา่งต่อเนื#อง 
 ๓. ควรจดัสรรงบประมาณที#เพียงพอและต่อเนื#อง 

กศน. 

 

 



๒๒ 

       

๒
๒

 

โครงการจัดการเรียนรู้ตามอธัยาศัย โดยศูนย์การเรียนรู้วงัจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

  

 

 



๒๓ 

       

๒
๓ 

 



๒๔ 

        

๒
๔ 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๖. โครงการจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ ผลการดาํเนินงาน 
 จดัประชุมสมัมนาการจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มชาติพนัธุ์   เมื#อวนัที#   
๒๐ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรม เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร  
มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   ๑๐๐  คน 

กจิกรรมสําคญั 
 ๑. การอนุมตัิโครงการจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ 
 ๒. จดัโครงการจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ ระหวา่งวนัที#  
๒๐ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรม เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพฯ 

บทเรียนที(ได้รับ 
      การดาํเนินงานตามโครงการจดัการศึกษาสาํหรับ
กลุ่มชาติพนัธุ์ทาํใหบุ้คลากรที#มีส่วนเกี#ยวขอ้งในการ
ดาํเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้  เพื#อการรู้หนงัสือ
สาํหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ 
และเจตคติที#ดีในการดาํเนินงาน  สามารถดาํเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทัIงการติดตามและ
ประเมินการเรียนรู้หนงัสือสาํหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.  จดักิจกรรมใหต้่อเนื#อง 
 ๒.  พฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัอยา่งต่อเนื#อง 
 

กศน. 

 

 



๒๕ 

       

๒
๕ 

โครงการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุ

 



๒๖ 

        

๒
๖ 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 
๗. โครงการส่งเสริมการรู้หนงัสือไทย ผลการดาํเนินงาน 

 ๑. จดัประชุมพฒันาหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๕  เมื#อ
วนัที#  ๙ – ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมรอยลัริเวอร์แคว รีสอร์ท 
แอนสปา  จงัหวดักาญจนบุรี  มีผูเ้ขา้ร่วม ๑๐๐ คน 
 ๒.  มีคู่มือและสื#อ        

กจิกรรมสําคญั 
  ๑.   การอนุมตัิโครงการส่งเสริมการรู้หนงัสือไทย 
 ๒.   จดัโครงการส่งเสริมการรู้หนงัสือ ระหวา่งวนัที# ๙ – ๑๑  กรกฎาคม  
๒๕๕๕  ณ  โรงแรมรอยลัริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนสปา  จงัหวดักาญจนบุรี 
 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. บุคลากร กศน. มีความรู้ ความเขา้ใจ เรื#อง 
หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย  คู่มือดาํเนินงาน 
การจดัการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล 
 ๒.  สื#อ และคู่มือดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ 
สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางและปรับใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
ผูไ้ม่รู้หนงัสือ 
 ๓.  ครู กศน. มีความรู้และทกัษะในการจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทยสาํหรับผูไ้ม่รู้หนงัสือ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.  จดักิจกรรมใหต้่อเนื#อง 
 ๒.  พฒันาบุคลากรเป็นการเฉพาะ 
 

กศน. 

 

 



๒๗ 

       

๒
๗ 

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 



๒๘ 

        

๒
๘ 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๘. โครงการยกระดบัความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการดาํเนินงาน 
 ๑. มีการจดัตัIงศูนยภ์าษา กศน.อาํเภอ/เขต เพื#อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
อาเซียนศึกษา  
 ๒. จดัประชุมปฏิบตัิการพฒันาหลกัสูตรภาษาต่างประเทศเพื#อการอาชีพ
เมื#อวนัที#  ๑๖  -  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรม เอส ดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   ๑๒๐   คน 
 ๓.  มีคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   ๓  ชุด 

กจิกรรมสําคญั 
 ๑. จดัตัIงศูนยภ์าษา กศน.อาํเภอ/เขต เพื#อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นอาเซียน
ศึกษา วฒันธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ 
 ๒. จดัประชุมปฏิบตัิการพฒันาหลกัสูตรภาษาต่างประเทศเพื#อการอาชีพ
โดยไดพ้ฒันาหลกัสูตรภาษาอาเซียน ๓ หลกัสูตร  ไดแ้ก่ หลกัสูตรภาษาพม่า
เพื#อการสื#อสารหลกัสูตรภาษาเขมรเพื#อการสื#อสาร และหลกัสูตรภาษาลาว 
เพื#อการสื#อสาร 
 

บทเรียนที(ได้รับ 
  ๑. ไดร้ับความร่วมมือในการระดมความรู้
ความคิดในการพฒันาหลกัสูตรภาษาอาเซียนเป็น
อยา่งดีจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 ๒. มีศูนยภ์าษาอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บั
นกัศึกษาและประชาชนทั#วไป 
 ๓. มีคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนใชเ้ป็นแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบใหก้บัสถานศึกษาสงักดั
สาํนกังาน กศน.  

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.  จดักิจกรรมใหต้่อเนื#อง 
 

กศน. 

 

 



๒๙ 

       

๒
๙ 

โครงการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพใน ศรช. ตามแนวคิดและหลักการระดับนานาชาต(ิCLC Planning 
and Management: International Perspectives) ณ ศูนย์ กศน. อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถภาพบุคลากรสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงรายเพ่ือขับเคลื่อน ศรช. สู่ประชาคมอาเซียน 
ระหว่างวันท่ี 21-24 สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ปารค์เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ รีสอร์ท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
โครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เรื่อง “กศน. กับการก้าวย่างใหม่ในประชาคมอาเซียน”  เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2555   
ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ       

 
กศน. ตําบลกับการก้าวย่างใหมสู่ป่ระชาคมอาเซียนเมื่อวันท่ี  1-2 กุมภาพันธ์ 2555  ณ ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร 

 



๓๐ 

        

๓๐ 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๑๐. โครงการสงัเคราะห์งานวจิยัและพฒันา
คุณภาพการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั 

ผลการดาํเนินงาน 
 จดัโครงการสงัเคราะห์งานวจิยัและพฒันาคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัในอนาคต เมื#อวนัที#  ๑ - ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕   
ณ  โรงแรมแกรนด ์เดอวลิล ์ กรุงเทพมหานคร   มีผูเ้ขา้โครงการ   ๑๐๐   คน 

กจิกรรมสําคญั 
 ๑.   จดัทาํโครงการเพื#อขออนุมตัิโครงการฯ 
 ๒. จดัโครงการสงัเคราะห์งานวจิยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ระหวา่งวนัที#  ๑  -  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ณ  โรงแรมแกรนดเ์ดอวลิล ์ กรุงเทพมหานคร 
 ๓. นาํเสนอผลงานวจิยัทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั เพื#อเป็นการแลกเปลี#ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวจิยัของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสงักดัโดยไดร้ับเกียรติจากอาจารยห์าวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
มาเป็นวทิยากร 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. บุคลากร กศน. มีความรู้ ความเขา้ใจ เรื#อง 
กระบวนการทาํผลงานวจิยั 
 ๒. เป็นการขยายขอบเขตการดาํเนินงานดา้นการ
วจิยัที#กวา้งขึIน 
 ๓. ผลิตและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
ดา้นการวจิยัเพื#อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.  จดักิจกรรมใหต้่อเนื#อง 
 ๒.  พฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัอยา่งต่อเนื#อง 
 

กศน. 

 
 

 



๓๑ 

       

๓๑ 

โครงการสังเคราะห์งานวจัิยและพฒันาคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
 

 



๓๒ 

        

๓๒
 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๑๑. โครงการสร้างสรรคค์ุณธรรมจริยธรรม 
ดว้ยกิจกรรมลูกเสือ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์
ที#ไดร้ับจากการเขา้ร่วมกิจกรรม และจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั
ในระดบัมากที#สุด (ค่าเฉลี#ย ๔.๗๙๖๑)     

กจิกรรมที(สําคญั 
 จดักิจกรรมค่ายสร้างสรรคค์ุณธรรมจริยธรรม ดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  
ระหวา่งวนัที#  ๑๑ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ณ  ค่ายลูกเสือเหนือเกลา้ 
อาํเภอสนักาํแพง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้ก่ ลูกเสือ  
เนตรนารี จากภาคต่าง ๆ  ทัIง ๔ ภาค จาํนวนรวม ๑๐๓ คน ไดม้าอยูค่่ายพกั
แรมร่วมกนัเป็นระบบหมู่  มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเป็นที#ปรึกษาประจาํทุกหมู่ 
ในทุกเชา้มีกิจกรรมรอบเสาธง  ซึ#งเป็นกิจกรรมเกี#ยวกบั ชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์ การระลึกถึงผูม้ีพระคุณ  ในดา้นวชิาการจดัเป็นฐาน
กิจกรรม  ในแต่ละฐานเป็นการใหค้วามรู้และฝึกปฏิบตัิ  ทัIงดา้นหนา้ที#
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  การรู้เท่าทนัพิษภยัของยาเสพติด  
ศิลปวฒันธรรมที#มีคุณค่าของไทย  ทกัษะทางการลูกเสือเพื#อการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั  ความมีจิตอาสา  นอกจากนีIยงัจดัใหม้ีกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์
และการทาํงานร่วมกนั เป็นช่วง ๆ ตลอดระยะเวลาในการอยูค่่ายพกัแรม 
อีกดว้ย 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ที#เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์
คุณธรรมจริยธรรม ดว้ยกิจกรรมลูกเสือจะไดร้ับความรู้ 
ความเขา้ใจ และทกัษะในการดาํรงชีวติอยูร่่วมกนั 
ในสงัคม อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแ้ลกเปลี#ยน
เรียนรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม 
เพิ#มมากขึIน ก่อใหเ้กิดทกัษะในการนาํไปใชใ้นชีวติ 
ประจาํวนั รวมทัIงสามารถนาํไปขยายผลต่อไปได ้

แนวทางในการพฒันางาน 
 ขอเพิ#มจาํนวนรุ่นในการดาํเนินงาน  เพื#อขยาย
จาํนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื#องจากการดาํเนินงานตาม
โครงการนีIจะเป็นกิจกรรมที#ช่วยสร้างความรัก 
ความสามคัคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้
กิจกรรมหนึ#ง  
 

สกก. 

 

 



๓๓ 

        

๓๓ 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๑. โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหด้าํรงตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 

๑.๑ หลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหด้าํรง
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและรอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน 
       ผูเ้ขา้รับการพฒันาผา่นเกณฑก์ารประเมินตามหลกัสูตรการพฒันา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหด้าํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัIนพืIนฐาน จาํนวน ๑,๙๓๘  คน สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน ๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
        ดาํเนินการพฒันาตามหลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที# ก.ค.ศ. กาํหนด แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
๓ ระยะดงันีI  
 ส่วนที( ๑  
  ระยะที# ๑ พฒันาสมรรถนะ มี ๓ หมวด 
  หมวดที# ๑ คุณลกัษณะผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการที#พึงประสงค ์ 
มี ๖ รายวชิา ดงันีI  
 ๑. พฒันาสุขภาพกาย 
 ๒. พฒันาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ 
 ๓.  พฒันาทกัษะการคิด การฟัง การพดู 
 ๔.  พฒันาเจตคติ ค่านิยม 
 ๕. การเสริมสร้างวนิยั คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ 
 ๖. พฒันาจิต 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. หลกัสูตรไดก้าํหนดมาตรฐานและขัIนตอนการ 
ดาํเนินการพฒันาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ วธิีการ 
ที# ก.ค.ศ.กาํหนด มีคู่มือและหลกัสูตรอยา่งชดัเจนจึงเกิด
ความสะดวกและคล่องตวัในการจดักิจกรรมตาม
หลกัสูตร 
 ๒. หลกัสูตรมีความสอดคลอ้ง ทัIง  ๓ หมวด  
หมวดที# ๑ คุณลกัษณะผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการที# 
พึงประสงค ์หมวดที# ๒ ภาวะผูน้าํทางวชิาการ และ
หมวดที# ๓ การบริหารจดัการสถานศึกษา การพฒันา
เนน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  
 ๓. การประเมินผลเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการ
ที# ก.ค.ศ. กาํหนดคือ ระยะเวลาเขา้รับการพฒันาไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ ๙๐ และผลสมัฤทธิZ ไม่ตํ#ากวา่ร้อยละ ๘๐  มี
การประเมินก่อนการพฒันา ระหวา่งการพฒันาและหลงั
การพฒันา  
 ๔. การประเมินมีทัIงการประเมินพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การประเมินชิIนงานเดี#ยว ชิIนงาน
กลุ่ม  การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบตัิจริงในสถานศึกษา 
และการจดัทาํรายงาน การนาํเสนอผลการแลกเปลี#ยน
เรียนรู้ การประเมินที#หลากหลายทาํใหท้าํใหผู้เ้ขา้รับการ
พฒันามีความกระตือรือร้น มีความตัIงใจเขา้ร่วมกิจกรรม
และเกิดความมั#นใจในการนาํความรู้สู่การปฏิบตัิใน
สถานศึกษา 

สคบศ. 

 



๓๔ 

        

๓๔ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

 

 หมวดที# ๒ ภาวะผูน้าํทางวชิาการ มี ๗ รายวชิา 
  ๑. ภาวะผูน้าํทางวชิาการ 
  ๒. ปรัชญาการจดัการศึกษา 
  ๓. การบริหารจดัการหลกัสูตร 
  ๔. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
  ๕. การส่งเสริมใหม้ีการวจิยัและการสร้างนวตักรรมเพื#อพฒันา
   คุณภาพการศึกษา 
  ๖. ภาษาองักฤษเพื#อการสื#อสาร 
  ๗. องคก์รแห่งการเรียนรู้  
 หมวดที# ๓ การบริหารและการจดัการในสถานศึกษา มี ๔ วชิา 
  ๑. นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนา้ที# 
   ความรับผิดชอบของผอ./รองผอ. 
  ๒. การบริหารจดัการในสถานศึกษา 
  ๓. การประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
  ๔. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที#เกี#ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที# 
   ผูอ้าํนวยการ/ รองผูอ้าํนวยการ 
 ระยะที# ๒ ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาตน้แบบ 
 ส่วนที( ๒ ระยะที# ๓ การจดัทาํและนาํเสนอผลงานเกณฑก์ารประเมิน 
  ๑. ระยะเวลาเขา้รับการพฒันาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๙๐ 
  ๒. ผลสมัฤทธิZ ไม่ตํ#ากวา่ร้อยละ ๘๐ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑. นาํผลการประเมินการพฒันาทัIง ๓ ระยะมาร่วม
ประชุมกบัส่วนราชการตน้สงักดั ร่วมกบัปรับปรุง 
พฒันาหลกัสูตรใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ#งขึIน 
 ๒. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร นาํขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รับการพฒันาไปปรับปรุง
และเป็นแนวทางในครัI งต่อไป ดงันีI  
 ๓. มีการจดัทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับ 
การพฒันา เพื#อปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งต่อเนื#อง 
 ๔. มีการพฒันาประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบังานบริการ 
เช่น การใชส้ื#ออินเตอร์เน็ต การนาํขอ้มูล เอกสาร
วชิาการ ภาพกิจกรรมลงในเวบ็ไซต ์มีการลงทะเบียน
ประวตัิ เป็นตน้ 
 ๕. กาํหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้หนึ#งในหลกัสูตร
เรื#องการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื#อการใหบ้ริการ 
และการพฒันาการศึกษา 
 ๖. เผยแพร่ผลการดาํเนินกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ตวัอย่างข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิ#มกิจกรรมการแลกเปลี#ยนเรียนรู้ ระหวา่ง 
กลุ่มการสื#อสารก่อนเขา้รับการพฒันาควรมีความชดัเจน 
 

 

 

 



๓๕ 

        

๓๕ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 
๒. โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหม้ีและเลื#อนเป็น
วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษและวทิยฐานะ
เชี#ยวชาญ 

๒.๑ หลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหม้ี
และเลื#อนเป็นวทิยฐานะผูอ้าํนวยการและรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืIนที#การศึกษา
เชี#ยวชาญ หรือผูอ้าํนวยการและรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดั/
กรุงเทพมหานครเชี#ยวชาญ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูเ้ขา้รับการพฒันาผา่นเกณฑก์ารประเมินตามหลกัสูตรการพฒันา
ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหม้ี และเลื#อนเป็น 
วทิยฐานะผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืIนที#การศึกษา
เชี#ยวชาญ หรือผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดั/ 
กรุงเทพมหานครเชี#ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ดาํเนินการพฒันาตามหลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหม้ี และเลื#อนเป็นวทิยฐานะผูอ้าํนวยการ และรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืIนที#การศึกษาเชี#ยวชาญ หรือผูอ้าํนวยการ 
และรองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานครเชี#ยวชาญ  
จาํนวน ๘ รุ่น มีผูเ้ขา้รับการพฒันาตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืIนที#
การศึกษา จาํนวน ๑๑๘ คน ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืIนที#
การศึกษา จาํนวน ๑๗๕ คน  รวมทัIงสิIน  ๑๙๓ คน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ทัIงสิIนจาํนวน ๑๙๓ คน คิดเป็น ๑๐๐ %  ตามมาตรฐานหลกัสูตรโดยกาํหนด
เกณฑก์ารประเมินทุกส่วนรวมกนัไม่ตํ#ากวา่ ร้อยละ ๘๐%  จากรายการ
ประเมิน ดงันีI  
  ๑. ประเมินการศึกษาดว้ยตนเอง 
  ๒. ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  ๓. ประเมินชิIนงาน จากกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ จาํนวน  
   ๙ หน่วยการเรียนรู้ 
         ๔. ประเมินการนาํเสนอ (งานเดี#ยว-งานกลุ่ม) 
 

บทเรียนที(ได้รับ 
        ๑. หลกัสูตรไดก้าํหนดมาตรฐานและขัIนตอนการ
บริหารจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน ผูร้ับผิดชอบในการ
ดาํเนินการพฒันาจึงเกิดความสะดวกและคล่องตวัใน
การจดักิจกรรมตามหลกัสูตร 
        ๒. หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งเชื#อมโยงในทุก
ส่วนของกิจกรรม ทัIงดา้นหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมใน
การพฒันา สื#อในการพฒันา และการประเมินในแต่ละ
กิจกรรม  จึงทาํใหเ้กิดคุณภาพในการดาํเนินการพฒันา
และผูเ้ขา้รับการพฒันาไดร้ับประสบการณ์จากการ
พฒันาอยา่งเขม้ขน้ มีประสิทธิภาพ 
        ๓. การนาํระบบการประเมินชิIนงาน และการ
ประเมินพฤติกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรสามารถทาํใหผู้เ้ขา้รับการ
พฒันาเกิดความตัIงใจและกระตือรือร้นในการเขา้ร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมตามหลกัสูตร 
        ๔. การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 
นอกจากจะสร้างความรู้และประสบการณ์ร่วมกนัแลว้
ยงัสามารถสร้างความสามคัคี ความร่วมมือร่วมใจ เกิด
กลัยาณมิตรขึIนภายในกลุ่มอีกดว้ย 

แนวทางในการพฒันางาน 
        ๑. นาํกระบวนการพฒันาของหลกัสูตรนีIไปเป็น
แนวทางในการกาํหนด/สร้างหลกัสูตรที#มีคุณภาพใน 
ครัI งต่อไป 

สคบศ. 

 



๓๖ 

        

๓๖ 

 
โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 
  ๕. ประเมินผลการสรุปองคค์วามรู้ 

 ๖. การทดสอบผลสมัฤทธิZ  
 ๗. ประเมินเวลาการเขา้รับการพฒันา ไม่ตํ#ากวา่ ๘๐ % 

 ๒. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร นาํขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รับการพฒันาไปปรับปรุง
และเป็นแนวทางในครัI งต่อไป ดงันีI  
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ประเดน็การเสนอใหเ้พิ#มเวลาในหน่วยการเรียนรู้ที# 
๔ กฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธิีการที#เกี#ยวกบั 
การบริหารจดัการและวชิาชีพ  และหน่วยการเรียนรู้ที#  
๙ การนาํเสนอการวจิยัและพฒันานวตักรรมเพื#อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษา 

 

 

 



๓๗ 

        

๓๗ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๒.๒ หลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหม้ี
และเลื#อนเป็นวทิยฐานะผูอ้าํนวยการและรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืIนที#การศึกษา
ชาํนาญการพิเศษ หรือผูอ้าํนวยการและรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดั/
กรุงเทพมหานครชาํนาญการพิเศษ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ดาํเนินการเสร็จสิIนตามกรอบของหลกัสูตร โดยผูเ้ขา้รับการพฒันาผา่น
เกณฑก์ารพฒันาและการประเมินตามหลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหม้ีและเลื#อนเป็นวทิยฐานะ
ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืIนที#การศึกษาชาํนาญการ
พิเศษ หรือผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดั/ 
กรุงเทพมหานครชาํนาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ดาํเนินการพฒันาตามหลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงใหม้ีและเลื#อนเป็นวทิยฐานะรองผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพืIนที#การศึกษาชาํนาญการพิเศษ หรือผูอ้าํนวยการ และรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานครชาํนาญการพิเศษ 
จาํนวน ๒ รุ่น มีผูเ้ขา้รับการพฒันา รุ่นที# ๑ จาํนวน ๓๖ คน รุ่นที# ๒ จาํนวน 
๓๙ คน รวมทัIงสิIน  ๗๕ คน  ผา่นเกณฑก์ารประเมินทัIงสิIนจาํนวน ๗๕ คน 
คิดเป็น ๑๐๐ %  ตามมาตรฐานหลกัสูตรโดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 
ทุกส่วนรวมกนัไม่ตํ#ากวา่ ร้อยละ ๘๐%  จากรายการประเมิน ดงันีI  
 ๑. ประเมินการศึกษาดว้ยตนเอง 
  ๒. ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม         
 ๓. ประเมินชิIนงาน จากกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ จาํนวน  
  ๗ หน่วยการเรียนรู้ 
 ๔. ประเมินการนาํเสนอ (งานเดี#ยว-งานกลุ่ม) 
 ๕. ประเมินผลการสรุปองคค์วามรู้ 

บทเรียนที(ได้รับ 
        ๑. หลกัสูตรไดก้าํหนดมาตรฐานและขัIนตอนการ
บริหารจดัการไวเ้พื#อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาผา่นเกณฑ์
อยา่งชดัเจน ผูร้ับผดิชอบในการดาํเนินการพฒันาจึงไม่
อาจหลีกเลี#ยงได ้ตอ้งดาํเนินการตามซึ#งก็เกิดความ
สะดวกในการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรพอสมควร 
        ๒. หลกัสูตร เนน้แบบเนืIอหา มากกวา่กรอบ
หลกัสูตรของ กคศ.ที#ใหเ้นน้สมรรถนะ ดงันัIน ตวั
หลกัสูตรจึงไม่เป็นหลกัสูตรสมรรถนะที#แทจ้ริง แต่
เป็นหลกัสูตรลูกผสม ทัIงนีIอาจเป็นเพราะผูพ้ฒันา
หลกัสูตรมองไม่เห็นความเชื#อมโยงและความ
สอดคลอ้งของการนาํกรอบสมรรถนะไปสู่ตวั
หลกัสูตร ส่งผลใหก้ระบวนการพฒันา และทุกส่วน
ของกิจกรรม ทัIงดา้นหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมในการ
พฒันา สื#อในการพฒันาและการประเมินในแต่ละ
กิจกรรมมุ่งไปในทิศทางหลกัสูตรเนืIอหาแบบดัIงเดิม 
มากกวา่หลกัสูตรแบบสมรรถนะ ซึ#งเนน้การบรรยาย 
ใหค้วามรู้เป็นหลกักระบวนการประเมินผูเ้ขา้รับการ
พฒันาจึงเป็นเพียงการประเมินประสบการณ์จากการ
พฒันาอยา่งเขม้ขน้ เท่านัIน แตเ่กิดความสามารถใน
สมรรถนะที#ตอ้งการตามกรอบที#กาํหนดไวห้รือไม่นัIน 
ไม่มีดชันีชีIวดัผลการประเมินที#ชดัเจน เนื#องจากไม่มี
การกาํหนดเอาไว ้

สคบศ. 

 



๓๘ 

        

๓๘ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

 

        ๖. การทดสอบผลสมัฤทธิZ  
        ๗. ประเมินเวลาการเขา้รับการพฒันา ไม่ตํ#ากวา่ ๘๐ % 

  ๓. ระบบการประเมินชิIนงาน และการประเมิน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ตามหลกัสูตร กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันา
เกิดความกระตือรือร้นและระมดัระวงัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมใหค้รบตามกรอบเวลา และจาํนวน 
ชิIนงานตามหลกัสูตร  แต่ไม่อาจบ่งชีIไดว้า่ผูเ้ขา้รับ 
การพฒันามีสมรรถนะตามกรอบที#กาํหนดไวห้รือไม่ 
เนื#องจากไม่ไดก้าํหนดระบบการประเมินสมรรถนะไว้
ชดัเจน และเครื#องมือประเมินไม่ใช่เครื#องมือประเมิน
สมรรถนะ 
 ๔. การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็น
กิจกรรมแบบเร่งรีบ เนื#องจากระยะเวลาพฒันานอ้ยมาก
เกินไป แต่ช่วยใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาเกิดความสามคัคี 
ประสานความร่วมมือร่วมใจ มีกลัยาณมิตรร่วมกนัขึIน
ภายในกลุ่ม  เพื#อใหก้ระบวนการพฒันาทัIง ความรู้ 
ประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง เสร็จสิIนทนัระยะเวลา
ตามหลกัสูตร 

 

 

 แนวทางในการพฒันา 
 ๑. ปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการพฒันาทัIงหมด
นีIใหม่  เพื#อใหห้ลกัสูตรและกระบวนการพฒันา เป็นไป
ตามแนวทางหลกัสูตรสมรรถนะ (Competency Base 
Curriculum) ที#แทจ้ริง ในครัI งต่อไป 
 

 

 



๓๙ 

        

๓๙ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

 

  ๒. พฒันาองคค์วามรู้ในการพฒันาหลกัสูตรแบบ
สมรรถนะเพื#อใหค้ณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร  
และผูเ้กี#ยวขอ้ง  มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการ
พฒันา หลกัสูตร และกระบวนการของหลกัสูตรที# 
สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาและกรอบหลกัสูตร
ของ กคศ.อยา่งแทจ้ริง  

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.หลกัสูตรสมรรถนะ จะเริ#มตน้ดว้ย การสร้าง
โมเดลสมรรถนะของกลุ่มตาํแหน่งที#จะพฒันาอยา่ง
เป็นระบบและชดัเจน แลว้จึงนาํโมเดลสมรรถนะไปสู่
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ดงันัIน จึงควรมีการสร้าง
โมเดลสมรรถนะของกลุ่มตาํแหน่งที#จะพฒันาไวใ้ห้
ชดัเจน 
 ๒.เพื#อเพิ#มคุณภาพและประสิทธิภาพของหลกัสูตร 
จึงควรพฒันาศกัยภาพและพืIนฐานความคิดของ
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ใหม้ีความสามารถ ใน
การพฒันาหลกัสูตรสาํหรับทรัพยากรมนุษยแ์นวใหม่ที#
มีความกา้วหนา้สอดคลอ้งกบัทิศทางและแนวโนม้ของ
โลกปัจจุบนัและอนาคต 

 

 

 



๔๐ 

        

๔๐ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 
๓. โครงการพฒันานกับริหารการศึกษา
ระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
 
  

ผลการดาํเนินงาน 
 นกับริหารการศึกษาระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการจาํนวน ๘๑ คน 
กจิกรรมสําคญั     
 ๑. จดัทาํหลกัสูตรพฒันานกับริหารการศึกษาระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
(นศส.ศธ.) รุ่นที# ๒ เพื#อเสนอให ้ก.พ.รับรอง 
 ๒. แต่งตัIงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 ๓. จดัประชุมคณะกรรมการติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานหลกัสูตร 
พฒันานกับริหารการศึกษาระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที# ๒ 
 ๔. จดัประชุมคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและวชิาการหลกัสูตรพฒันา
นกับริหารการศึกษาระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ(นศส.ศธ.) รุ่นที# ๒ 
 ๕. จดัประชุมคณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการพฒันาหลกัสูตรพฒันา 
นกับริหารการศึกษาระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที# ๒ 
ประชุมครัI งที# ๑ วนัที# ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประชุมครัI งที# ๒ วนัที# ๒๙  
สิงหาคม ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 
        ๖. จดัประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและติดตามประเมิน 
ผลหลกัสูตรพฒันานกับริหารการศึกษาระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ  
(นศส.ศธ.) รุ่นที# ๒  

บทเรียนที(ได้รับ 

 - 

แนวทางในการพฒันา 
ในการบริหารจดัการโครงการในปีงบประมาณต่อไป
จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ 
โดยดาํเนินการตามแผนอยา่งเคร่งครัด 

สคบศ. 

 

 



๔๑ 

        

๔๑ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๔. โครงการจดัหาเครื#องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา ใหน้กัเรียนชัIน ป.๑ (Flagship) 

ผลการดาํเนินงาน 
 โรงเรียนเอกชนที#ไดร้ับมอบเครื#องคอมพิวเตอร์พกพา  ไปแลว้ คิดเป็น 
ร้อยละ ๗๕.๑๗  ของจาํนวนที#ไดร้ับจดัสรรในระยะที# ๑ จาก สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัIนพืIนฐาน 

กจิกรรมสําคญั     
 ๑. จดัตัIงศูนยอ์าํนวยการโครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเลต็) 
 ๒. แต่งตัIงคณะกรรมการ อาํนวยการโครงการจดัการเรียนการสอน 
โดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา (แทบ๊เลต็) 
 ๓.  ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารขอ้มูล ทางเวบ็ไซต ์www.opec.go.th  
เมนู OTPC NEWS 
 ๔. จดัทาํขัIนตอนการทาํงานของศูนยอ์าํนวยการโครงการจดัการเรียน
การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเลต็) 
 ๕. ดาํเนินการมอบเครื#องคอมพิวเตอร์พกพา ใหโ้รงเรียนเอกชน  
ระยะที# ๑ ในวนัที# ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวดัโสมนสั 
 ๖. ดาํเนินการรับแจง้และประสานงานการแจง้ซ่อมระยะเริ#มตน้ 
(ก่อนที# บริษทั. เซินเจิIนสโคป จะทาํสญัญากบั บริษทั. ADVICE)    
 ๗. สช. ร่วมกบั สพป.กทม. จดัอบรมการใชค้อมพิวเตอร์พกพา  
ครูเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ๘. สช.จดัอบรมวทิยากรแกนนาํให ้สช.จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ไดแ้ก่  
ยะลา สงขลา นราธิวาส ปัตตานีและสตูล 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. โรงเรียนเอกชนตอ้งใหค้วามสนใจและติดตาม
ข่าวสารเกี#ยวกบัการมอบเครื#องคอมพิวเตอร์พกพา 
อยา่งใกลช้ิด  
 ๒.  โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการอบรมการใช้
เครื#องคอมพิวเตอร์พกพา สาํหรับครู ป.๑ 
 ๓. ไม่สามารถกาํหนดเวลาจดัสรรเครื#อง
คอมพิวเตอร์พกพาได ้เนื#องจาก สพฐ. เป็นหน่วยงานที#
รับผิดชอบในการจดัสรร  

แนวทางในการพฒันางาน 
 สรุปผลการปฏิบตัิงาน และปัญหาอุปสรรคเพื#อ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

สช. 

 
 



๔๒ 

        

๔๒
 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๕. โครงการเฝ้าระวงัสถานการณ์ดา้นคุณภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในพืIนที#กลุ่ม
จงัหวดั 
 ๕.๑ โครงการมหกรรมการศึกษา 
ประเพณี วฒันธรรม  เพื#อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และ 
บูรณาการการศึกษาที# ๗ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนร่วมงานมากกวา่ ๒,๐๐๐ คน 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 โครงการมหกรรมการศึกษา ประเพณี วฒันธรรม  เพื#อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๗  
มีการดาํเนินงาน ดงันีI  
 ๑. ก่อนการดาํเนินงานตามโครงการ 
  ๑.๑ จดัทาํโครงการ 
  ๑.๒ แต่งตัIงคณะกรรมการจดักิจกรรม สบย.๗ 
  ๑.๓ จดัทาํประกาศ สบย.๗ 
  ๑.๔ จดัประชุม ๒ ครัI ง เพื#อเตรียมความพร้อมก่อนการดาํเนินงาน
ตามโครงการ โดยครัI งที# ๑ วนัที# ๘ มิ.ย. ๕๕ ครัI งที# ๒  
วนัที# ๑๒ ก.ค. ๕๕ และประชุมแบบไม่เป็นทางการประมาณ ๑๐ ครัI ง 
  ๑.๕ ประสานงานและขอความร่วมมือในเรื#องต่าง ๆ /มอบหมายงาน  
  ๑.๖ สาํรวจความพร้อมของกิจกรรมโครงการ 
   ๑) กิจกรรมขัIนตอนการดาํเนินงานพิธีเปิด 
   ๒) กิจกรรมการจดันิทรรศการ 

บทเรียนที(ได้รับ 
      ๑) มีการพฒันาความกา้วหนา้เกี#ยวกบักิจกรรม
อาเซียนระหวา่งนกัเรียน นกัศึกษา สถาบนัการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ทัIงภาครัฐ และเอกชน  
     ๒) การแลกเปลี#ยนเรียนรู้ระหวา่งกนัของหน่วยงาน 
สถานศึกษา การพฒันาความพร้อมเพื#อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
     ๓) การติดต่อประสานงานเป็นหวัใจสาํคญัใน 
การดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเร็จ 

แนวทางในการพฒันางาน 
     ๑) กระทรวงศึกษาธิการควรจดักิจกรรมในลกัษณะ
ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  การแลกเปลี#ยนเรียนรู้ 
เกี#ยวกบัอาเซียนอยา่งต่อเนื#อง 
     ๒) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการติดตาม
ความกา้วหนา้ ในการดาํเนินงานเกี#ยวกบัอาเซียน 
ของหน่วยงาน สถานศึกษาอยา่งต่อเนื#อง และจริงจงั 
    ๓) กระทรวงศึกษาธิการควรจดัเวทีใหน้กัเรียน 
นกัศึกษา ไดแ้สดงความสามารถในกิจกรรมเกี#ยวกบั
อาเซียนอยา่งต่อเนื#อง   

สบย.๗ 

 



๔๓ 

        

๔๓ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

 

  ๓) กิจกรรมการแสดงประเพณี วฒันธรรม 
  ๔) กิจกรรมการโตว้าที 
  ๕) กิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหาอาเซียน  
  ๖) กิจกรรมประกวดการแต่งกายอาเซียน 
  ๗) กิจกรรมพิธีปิด 
 ๑.๗ การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ เชิญหน่วยงานทัIงภาครัฐ 
และเอกชน หน่วยงานสถานศึกษา และถ่ายทอดสดการจดังานทาง
สถานีโทรทศัน์ทอ้งถิ#นทาง HOME NEWS 
 ๑.๘ งบประมาณดาํเนินการ จาก สป.ศธ. จาํนวน ๕๗๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๙ การติดตามและประเมินผล แยกเป็น ๓ ระยะ คือ ก่อน ระหวา่ง 
และสิIนสุดโครงการ 

  

 

 

 



๔๔ 

       

๔๔ 

โครงการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษาเพื(อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพืJนที(กลุ่มจังหวดั (สบย.๗) 
           

 
 

 
   

 

 



๔๕ 

       

๔๕ 

   
 

  
 

 

 



๔๖ 

        

๔๖ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๕.๒ โครงการมหกรรมการศึกษาประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม เพื#อเขา้สู่แนวทางการจดั
การศึกษา ร่วมกบัประชาคมอาเซียน 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และประชาชนและผูเ้ขา้มาเยี#ยมชม จาํนวน  
๑๗๕ คน  และมีความพึงพอใจในการเขา้ชมงานมหกรรมการศึกษา ประเพณี
วฒันธรรม  ร้อยละ ๙๒ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ๑. จดันิทรรศการ 
 ๒. การแสดงประเพณี ศิลปวฒันธรรมของประเทศที#เป็นสมาชิกอาเซียน  
 ๓. จดัเวทีเสวนาทางวชิาการของนกัศึกษาประเทศอาเซียน 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. ผูเ้ขา้ร่วมงานมหกรรมการศึกษาประเพณี  
ศิลปวฒันธรรมฯ มีความรู้ความเขา้ใจ และรู้จกั 
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนมากขึIน 
 ๒. หากงบประมาณในการจดังานเพียงพอจะ
สามารถนาํสถานศึกษาที#ประสบความสาํเร็จใน 
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพฒันางาน 
 ขยายผลการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใหป้ระชาชน
ทั#วไปไดเ้รียนรู้และรับทราบเพื#อเตรียมความพร้อมให้
ทนัประเทศเพื#อนบา้น 

สบย. ๙ 

 

 

 



๔๗ 

       

๔๗ 

โครงการมหกรรมการศึกษาประเพณ ีศิลปวฒันธรรม เพื(อเข้าสู่แนวทางการจัดการศึกษา ร่วมกบัประชาคมอาเซียน 
 

 
 
 

  
 
 

 
 



๔๘ 

        

๔๘ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๕.๒ โครงการความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการใหบ้ริการในการอบรมพฒันา
บุคลากรสถานศึกษานาํร่องเพื#อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพืIนที# 
กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั#งอ่าวไทย และพืIนที#กลุ่ม
จงัหวดัภาคใตช้ายแดน ของสาํนกับริหาร
ยทุธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ 
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูร้ับบริการตามโครงการความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ต่อการให ้
บริการในการอบรมพฒันาบุคลากรสถานศึกษานาํร่อง เพื#อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพืIนที#กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั#งอ่าวไทย และ
พืIนที#กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน ของสาํนกับริหารยทุธศาสตร์  
และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
โดยจาํแนกเป็น ๒ กลุ่มดงันีI  
 ๑.กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน  
และบุคลากรที#เกี#ยวขอ้งมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๔.๖๐ 
 ๒. กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐. 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ๑. จดัทาํรายละเอียดและขออนุมตัิโครงการฯ 
 ๒. แต่งตัIงคณะกรรมการโครงการความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
ต่อการใหบ้ริการในการอบรมพฒันาบุคลากรสถานศึกษา 
นาํร่อง เพื#อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพืIนที#กลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝ้ั#งอ่าวไทย และพืIนที#กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน ของสาํนกั
บริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ ประจาํปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓. จดัทาํหนงัสือถึงหน่วยงาน/ สถานศึกษาเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้รับ 
การอบรมฯ 
 ๔. จดัทาํเครื#องมือในการเก็บขอ้มูลเพื#อประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการในการอบรมพฒันาบุคลากรฯ จาํนวน ๒ ชุด(ของผูบ้ริหาร ๑ ชุด 
และของนกัเรียน นกัศึกษา ๑ ชุด) 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑.ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
และบุคลากรผูท้ี#เกี#ยวขอ้ง นกัเรียน นกัศึกษา มีความรู้
ความเขา้ใจ มีทกัษะ ประสบการณ์ และไดเ้รียนรู้
เกี#ยวกบัประเทศอาเซียนเพื#อรองรับการรวมกลุ่มของ
ประเทศอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
 และบุคลากรผูเ้กี#ยวขอ้ง นกัเรียน นกัศึกษา ที#เขา้ร่วม
โครงการมีความตระหนกัและเตรียมพร้อมใน 
การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน และนกัศึกษาใหม้ี
ทกัษะที#เหมาะสมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้
อยา่งย ั#งยนื 
 ๓. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที#เขา้ร่วม
โครงการไดเ้ป็นเครือข่ายในการพฒันาบุคลากร  
และผูเ้รียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพืIนที#กลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝ้ั#งอ่าวไทย และพืIนที#กลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ชายแดน 
 ๔. จดัทาํเอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ
ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียต่อการใหบ้ริการ
ในการอบรมพฒันาบุคลากรสถานศึกษานาํร่องเพื#อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในพืIนที#กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั#งอ่าวไทย และพืIนที#กลุ่ม 

สบย.๑๑ 

 

 



๔๙ 

        

๔๙ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

  ๕. จดัทาํเอกสารรายงานการอบรมพฒันาบุคลากรสถานศึกษานาํร่อง 
เพื#อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพืIนที#กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั#ง
อ่าวไทย และพืIนที#กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน ของสาํนกับริหารยทุธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาํนวน 
๕๐ เล่ม ไดส้่งไปยงัหน่วยงาน/ สถานศึกษาที#เกี#ยวขอ้งจาํนวน ๔๕ เล่ม 
และรายงานผลทาง Web site ดว้ย 

 

 

 

 

 

 
 

จงัหวดัภาคใตช้ายแดน ของสาํนกับริหารยทุธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 - สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา 
ที# ๑๑ สามรถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการนาํเสนอ
ขอ้เสนอแนะเพื#อการอบรมพฒันาบุคลากรสถานศึกษา
นาํร่องเพื#อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 - ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
หน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งควรกาํหนดใหม้ีกิจกรรมในการ
พฒันาบุคลากรเพื#อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนื#อง 
 - กระทรวงศึกษาธิการ ควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
เกี#ยวกบัอาเซียน จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการมีการสนบัสนุนเทคโนโลย ีICT และมีการ
ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนื#องสมํ#าเสมอ 

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และบุคลากรที#เกี#ยวขอ้ง 
  -ทุกพืIนที#จงัหวดัที#รับผดิชอบ จดัอบรมบ่อยๆ 
ใหก้วา้งขวางไปเรื#อยๆ ควรมีการประเมินโครงการ 
และการรายงานอยา่งเป็นรูปธรรม และต่อเนื#อง  

 

 



๕๐ 

        

๕๐ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

  ทุกภาคเรียนของโรงเรียน ครู นกัเรียน ปีละ ๑ ครัI ง 
  - ใหส้ถานศึกษาหรือหน่วยราชการที#เกี#ยวขอ้ง 
ศูนย ์ASEAN ไวบ้ริการประชาคม  
 ๒. กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา 
  - อยากใหม้ีการเขา้ค่ายสร้างความสมัพนัธ์  
ทาํกิจกรรมแลกเปลี#ยนความรู้กบันกัเรียน นกัศึกษา  
กบัประเทศกลุ่มอาเซียน 
  - เพิ#มระยะเวลาในการอบรมใหม้ากกวา่นีI  
  - ใหม้ีกิจกรรมทศันศึกษาดูงานประเทศ                
เพื#อนบา้น และศึกษาแลกเปลี#ยนวฒันธรรม 
  - จดัหลกัสูตรการเรียนการสอน และอบรม
ภาษาองักฤษ 

 

 



๕๑ 

       

๕๑ 

โครงการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษาเพื(อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพืJนที(กลุ่มจังหวดั (สบย.๑๑) 
 
 
              ภาพกิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากรสถานศึกษานาํร่องเพื#อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 

 

 



๕๒ 

       

๕๒
 

 
ภาพกิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากรสถานศึกษานาํร่องเพื#อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 

 



๕๓ 

        

๕๓ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๖. โครงการขบัเคลื#อน กศน.ไทย กา้วไกล 
สู่อาเซียน 

ผลการดาํเนินงาน 
 มีเอกสารยทุธศาสตร์การจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัเพื#อการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของสาํนกังาน กศน. ซึ#งจดัพิมพ์
และเผยแพร่สู่ผูป้ฏิบตัิ 
 - ภาษาเขมรเพื#อการสื#อสาร จาํนวน ๔,๐๐๐ เล่ม 
 - ภาษาลาวเพื#อการสื#อสาร จาํนวน ๓,๕๐๐ เล่ม 

กจิกรรมสําคญั 
 ๑. จดัอบรมสมัมนาและประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื#องการจดัทาํยทุธศาสตร์
การขบัเคลื#อน กศน. ไทย สู่อาเซียน ระหวา่ง วนัที# ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทัIงสิIน ๕๒ คน 
  ๑.๑ การอบรมสมัมนา ไดเ้ชิญวทิยากรพิเศษ คือ ผศ.ดร.อทัธ์  
พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย บรรยาย
เรื#องยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการศึกษาตลอดชีวติเพื#อเตรียมความพร้อม
ในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๑.๒ การประชุมเชิงปฏิบตัิการ ไดร้ะดมความคิดเห็นผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจากกลุ่ม/อาํเภอ ศูนยส์่วนกลาง สถาบนัฯ ภาค สาํนกังาน กศน. 
จงัหวดั กศน.เขต/ อาํเภอ สถานศึกษาขึIนตรง และผูแ้ทนหน่วยงานเครือข่าย
และร่วมกนัประชุมกลุ่มยอ่ย เพื#อจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ใหเ้ป็นที#
ยอมรับของทุกฝ่ายที#เกี#ยวขอ้ง 
 ๒. จดัทาํตน้ร่างเอกสารยทุธศาสตร์การจดัการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยัเพื#อการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของสาํนกังาน กศน. 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. ช่วงเวลาการจดัประชุมตรงกนัหลายหน่วยงาน 
ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมหลายรายไม่สามารถเขา้ร่วม
การประชุมไดต้ลอด ๓ วนั 
 ๒. เนืIอหาเกี#ยวกบัอาเซียนเป็นประเด็นที#ไดร้ับ
ความสนใจอยา่งกวา้งขวาง วทิยากรที#เชิญมาบรรยาย
ควรเป็นผูม้ีองคค์วามรู้ดา้นอาเซียนที#เกี#ยวขอ้งกบั
การศึกษาเป็นอยา่งดี 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑. ตอ้งมีการประสานแผนระหวา่งหน่วยงานใน
การจดัประชุม 
 ๒. ตอ้งมีการติดตามผลการนาํแผนสู่การปฏิบตัิ
อยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นขัIนตอนในช่วงระยะเวลาที#
กาํหนด 

กศน. 

 

 



๕๔ 

        

๕๔ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

  ๓. เวยีนเอกสารตน้ร่างยทุธศาสตร์ฯ ดงักล่าวใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ปรับแกไ้ข 
 ๔. ปรับเอกสารยทุธศาสตร์การจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัเพื#อการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของสาํนกังาน กศน. 
 ๕. จดัพิมพ ์และเผยแพร่ “ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัเพื#อการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของสาํนกังาน 
กศน.” โดยเผยแพร่ไปยงั กลุ่ม/ ศูนยส์่วนกลาง สถาบนั กศน.ภาค สาํนกังาน 
กศน.จงัหวดั กศน.เขต/ อาํเภอ หอ้งสมุดประชาชน และหอ้งสมุดเฉลิมราช 
กมุารี ทั#วประเทศ เพื#อนาํแผนสู่การปฏิบตัิใหบ้งัเกิดผลสาํเร็จต่อไป 

  

 

 



๕๕ 

        

๕๕ 

นโยบายด้านองค์การ 
โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกนัการทุจริตของสาํนกังาน กศน. 

ผลการดาํเนินงาน 
 ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนัการทุจริตของ
สาํนกังาน กศน.ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ระดบั ๕ 

กจิกรรมสําคญั 
 จดัโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกนัการทุจริต 
ของสาํนกังาน กศน.  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหวา่งวนัที#    
๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมชลพฤกษ ์รีสอร์ท จงัหวดันครนายก  
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน  ๒๕  คน โดยผา่นกระบวนการ ดงันีI  
 ๑. จดัทาํรายละเอียดและขอขอ้มูลเพื#ออนุมตัิโครงการ 
 ๒.  แต่งตัIงคณะทาํงานจดัทาํดชันีชีIวดัความโปร่งใสและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของสาํนกังาน กศน. 
 ๓.  ประชุมคณะทาํงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกนัการทุจริตของสาํนกังาน กศน.  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ระหวา่งวนัที#   ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕   ณ  โรงแรมชลพฤกษ ์ รีสอร์ท    
จงัหวดันครนายก  

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. ผูบ้ริหารหน่วยงานมอบหมายผูแ้ทนเขา้ร่วม
โครงการ 
 ๒.  ระยะเวลานอ้ย 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.  ผลกัดนัใหผู้บ้ริหารหน่วยงาน  เขา้ร่วมโครงการ 
 ๒.  ขยายเวลาการจดัโครงการ   
 

กศน. 

 

 



๕๖ 

       

๕๖ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของสํานักงาน กศน.

 



๕๗ 

        

๕๗ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๒. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบตัิ
ราชการและประเมินผลการปฏิบตัิราชการตาม
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี  ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการดาํเนินงาน 
          ผูป้ฏิบตัิงานมีความพึงพอใจต่อการสนบัสนุนการปฏิบตัิราชการ คิดเป็น
ร้อยละ   ๘๗.๖๐       

กจิกรรมที(สําคญั 
          การสนบัสนุนการปฏิบตัิราชการและประเมินผลการปฏิบตัิราชการเป็น
การดาํเนินกิจกรรมที#ส่งเสริมและผลกัดนัใหก้ารปฏิบตัิงานตามตวัชีIวดัในคาํ
รับรองการปฏิบตัิราชการมีผลสมัฤทธิZ สูงขึIน  ซึ#งมีกิจกรรมสาํคญั ดงันีI  
          ๑. แต่งตัIงคณะกรรมการและคณะทาํงานติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการของ สป. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื#อวนัที#  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เพื#อ
กาํกบั ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการใหเ้ป็นไปตามแนวทางที#
สาํนกังาน ก.พ.ร.กาํหนด   
          ๒. ใหบ้ริการคลินิกใหค้าํปรึกษาการพฒันาระบบราชการแก่บุคลากร สป. 
ที#รับผดิชอบการดาํเนินงานตามคาํรับรองฯทัIงส่วนกลางและภูมิภาค โดยการไป
รับรู้ รับฟังปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินงาน  รวมทัIงสร้างความเขา้ใจโดยการ
ใหค้วามรู้ คาํแนะนาํ 

บทเรียนที(ได้รับ 
          ๑. การมีคณะกรรมการและคณะทาํงาน
ติดตามผลการปฏิบตัิราชการเป็นประโยชน์ต่อ 
สป. ในการเร่งรัด ติดตามใหก้ารปฏิบตัิราชการ
ตามคาํรับรองเป็นไปตามกรอบและแนวทางการ
พฒันาระบบราชการ ซึ#งจะส่งผลใหก้ารปฏิบตัิ
ราชการตามคาํรับรองมีผลสมัฤทธิZ สูงขึIน          
          ๒.  การสนบัสนุนการปฏิบตัิราชการใน
ลกัษณะการใหบ้ริการคลินิกใหค้าํแนะนาํจะมี
ประโยชน์ต่อบุคลากรมาก เพราะสามารถเจาะลึก
ปัญหารายละเอียดที#แต่ละสาํนกัมีและใหค้าํปรึกษา
ไดต้รงประเดน็ และถือเป็นการแลกเปลี#ยนเรียนรู้
การทาํงานร่วมกนั  การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
สาํนกัและบุคลากรมีความเขา้ใจการพฒันาระบบ 
ราชการและร่วมมือแกไ้ขปัญหาที#เกิดขึIน 

แนวทางในการพฒันางาน 
          ๑. สร้างความตระหนกัแก่บุคลากร สป.วา่
การพฒันาระบบราชการเป็นบทบาทหนา้ที#ของ
หน่วยงานในการเพิ#มประสิทธิภาพองคก์ร จาํเป็น 
ตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

กพร. 

 

 



๕๘ 

        

๕๘ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

            ๒. เนน้การสื#อสารสร้างความเขา้ใจร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบตัิงานในการพฒันา 
ระบบราชการ  เพื#อผลสมัฤทธิZ ที#สูงขึIนและป้องกนั 
การผิดพลาดจากการดาํเนินงานที#ไม่เป็นไปตาม
กรอบและเกณฑก์ารประเมิน 

 

 

 



๕๙ 

       

๕๙ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที(ดี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  
 

   
 

   
 

   

 



๖๐ 

        

๖๐ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๓. โครงการ พฒันา เผยแพร่ ติดตามและบงัคบั
ใชก้ฎหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓.๑ กิจกรรม เสริมสร้างพฒันาวนิยัขา้ราชการ 
สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการดาํเนินงาน 
  ผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 - แต่งตัIงคณะทาํงานวเิคราะห์หลกัสูตร และคณะทาํงานจดัทาํแบบทดสอบ
ก่อน/หลงัการอบรม 
 - จดัทาํหลกัสูตร และแบบทดสอบก่อน/หลงัการอบรม  
 - จดัอบรมกิจกรรมเสริมสร้างพฒันาวนิยัขา้ราชการ 
 - รายงานผลการจดักิจกรรมเสริมสร้างพฒันาวนิยัขา้ราชการ 

บทเรียนที(ได้รับ 
    การจดักิจกรรมควรจดัตน้งบประมาณ  เพราะ
ใกลส้ิIนปีงบประมาณหน่วยงานจะส่งขา้ราชการ 
เขา้รับการอบรมนอ้ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที#ตัIงไว ้

แนวทางในการพฒันา 
           ควรส่งขา้ราชการพลเรือนทุกคนเขา้รับการ
อบรมในเรื#องวนิยัขา้ราชการ 

สน. 

๓.๒  กิจกรรม ส่งเสริม เผยแพร่ การบงัคบัใช้
กฎหมาย (การอบรมความรู้ดา้นกฎหมาย 
 เรื#อง ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที#) 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูเ้ขา้ร่วมรับการอบรมมีความรู้ เรื#อง ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที# 
และสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 - จดัฝึกอบรมความรู้ เรื#อง ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที# จาํนวน ๓ 
ครัI ง โดยดาํเนินการร่วมกบัศูนยเ์ครือข่ายในจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัจนัทบุรี 
และจงัหวดัเชียงใหม่ มีผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวน ๑๘๐ คน 
 - กระบวนการอบรมมีดงันีI  
  - การอบรมความรู้โดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒุิ 
   - ฝึกปฏิบตัิ 
  - จดัการทดสอบความรู้ก่อน และหลงัการอบรม 

บทเรียนที(ได้รับ 
 - 

แนวทางในการพฒันา 
 ๑. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความตัIงใจในการเรียนรู้ 
 ๒. ระยะเวลาการอบรมไม่เพียงพอ 
 ๓. ควรเพิ#มระยะเวลาการอบรมใหเ้หมาะสม 
 ๔. ควรจดัการอบรมร่วมกบัศูนยเ์ครือข่ายอื#นๆ 
เพิ#มเติมสาํหรับปีงบประมาณใหม่ 

สน. 

 

 



๖๑ 

        

๖๑ 



๖๒ 

        

๖๒
 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๓.๓ กิจกรรม การศึกษาวเิคราะห์ และพฒันา
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายอื#นที#เกี#ยวขอ้ง 
และกิจกรรมติดตาม ประเมินผลการบงัคบัใช้
กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ   
 

ผลการดาํเนินงาน 
 ๑. ไดท้ราบถึงสภาพปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที#แกไ้ขเพิ#มเติม และพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที#แกไ้ขเพิ#มเติม 
 ๒. ไดร้ับฟังความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที#แกไ้ขเพิ#มเติม และพระราชบญัญตัิระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที#แกไ้ขเพิ#มเติม 
 ๓. ไดท้ราบถึงปัญหาอุปสรรคหรือขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบตัิตามกฎกระทรวง
กาํหนดความประพฤติของนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
 ๔. ไดร้ับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูท้ี#เกี#ยวขอ้งหรือผูอ้ยูภ่ายใต้
บงัคบักฎกระทรวงกาํหนดความประพฤติของนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา         
พ.ศ.๒๕๔๘ และประชาชนโดยทั#วไป 

กจิกรรมสําคญั 
 ๑. กิจกรรมการศึกษา วเิคราะห์ และพฒันาพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที#แกไ้ขเพิ#มเติม และพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที#แกไ้ขเพิ#มเติม 
 ๒. กิจกรรมติดตามประเมินผลการบงัคบัใช ้ประกอบดว้ยกฎกระทรวง
กาํหนดความประพฤติของนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความสนใจเกี#ยวกบั
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการทัIงใน
ส่วนกลางและเขตพืIนที#การศึกษา 
 ๒. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็น
ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง 
และนกัเรียนมีความห่วงใยและสนใจเกี#ยวกบั 
ความประพฤติและการลงโทษนกัเรียน นกัศึกษา 

แนวทางในการพฒันา 
 กระทรวงศึกษาธิการนาํขอ้คิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที#ไดร้ับฟัง 
ความคิดเห็น มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมายต่อไป 

สน. 

 

 



๖๓ 

        

๖๓ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๓.๔ กิจกรรม ส่งเสริมการใชก้ระบวนการ 
สนัติวธิีในส่วนราชการและสถานศึกษา 

ผลการดาํเนินงาน 
 ๑. ไดท้ราบสภาพปัญหาความขดัแยง้ และการใชค้วามรุนแรงในสถานศึกษา 
 ๒. ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนมีความรู้เขา้ใจ และสามารถจดัการความขดัแยง้
และความรุนแรงดว้ยกระบวนการไกล่เกลี#ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ๓. จาํนวนสถิติความขดัแยง้และการใชค้วามรุนแรงในสถานศึกษาลดลง 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ๑. จดัอบรมหลกัสูตรการไกล่เกลี#ยโดยเพื#อนนกัเรียนใหแ้ก่สถานศึกษา 
นาํร่อง จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัจนัทบุรี 
 ๒. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการแลกเปลี#ยนเรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษานาํร่องและ
สถานศึกษาตน้แบบ 
 ๓. ติดตามประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมฯ 

บทเรียนที(ได้รับ 
  ๑. ปัญหาความขดัแยง้ที#เกิดขึIนในโรงเรียน 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการทะเลาะววิาท 
 ๒. นกัเรียนในระดบัชัIนประถมและมธัยม
สามารถทาํหนา้ที#ผูไ้กล่เกลี#ยในสถานศึกษาไดโ้ดย
ครูตอ้งทาํหนา้ที#ในการสนบัสนุน และสร้าง 
ความมั#นใจในการทาํหนา้ที#ใหแ้ก่นกัเรียน 
 ๓. ความสาํเร็จในการนาํกระบวนการไกล่เกลี#ย
มาใชใ้นสถานศึกษาขึIนอยูก่บัความตัIงใจจริงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที#จะนาํกระบวนการดงักล่าว
ไปใช ้
 ๔. กระบวนการไกล่เกลี#ยในสถานศึกษา
สามารถนาํไปบูรณาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

แนวทางในการพฒันา 
 ๑. พฒันาครูแกนนาํในการเป็นวทิยากรการ
บรรยายใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในเรื#องเทคนิคการ
ไกล่เกลี#ย 
 ๒. จดัทาํคู่มือ“การไกล่เกลี#ยโดยเพื#อนนกัเรียน” 
 ๓. จดัทาํ MOU ระหวา่งสถานศึกษานาํร่องกบั
ศาลยตุิธรรมในเขตพืIนที# 
 ๔. จดัระบบการบริหารงานไกล่เกลี#ยใน
สถานศึกษา 

สน. 

 



๖๔ 

        

๖๔ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๔. โครงการสมัมนาระบบ e-office 
๔.๑ โครงการอบรมทบทวนการใชง้านระบบ
สารบรรณ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดค้ิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 จดัการอบรมเพิ#มทกัษะและทบทวนใหก้บัเจา้หนา้ที#ธุรการสาํนกัหรือ
เจา้หนา้ที#ธุรการกลุ่มทุกคนในสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) 
สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาํนวน ๓ รุ่น รวมผูเ้ขา้รับการอบรม 
 ๑๐๐ คนโดยมีกระบวนการการอบรมดงันีI  
 ๑. ดาํเนินการอบรมโดยการบรรยาย 
 ๒. ฝึกการปฏิบตัิใชร้ะบบตามที#วทิยากรบรรยายทุกฟังกช์ั#น 
 ๓.ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแจง้ปัญหาในการใชง้าน และแจง้ความตอ้งการเพิ#มเติม
เพื#อปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความสนใจที#จะเรียนรู้ 
 ๒. ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งไม่
สามารถเบิกค่าใชจ้่ายในการอบรมได ้

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑. ควรขยายผลจดัอบรมใหก้บัหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 
 ๒. นาํปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ
ไปปรับปรุงเพื#อพฒันาระบบต่อไป 

ศทก. 

 

 



๖๕ 

        

๖๕ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๔.๒ โครงการอบรมทบทวนการใชง้านระบบ
การลา 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดค้ิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 จดัการอบรมเพิ#มทกัษะและทบทวนการใชร้ะบบการลาและเพิ#มเติมในเรื#องแนว
ปฏิบตัิในการใชร้ะบบการลาใหก้บัเจา้หนา้ที#  Admin ระบบการลาของ 
ทุกสาํนกั ในสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) สาํนกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จาํนวน ๓  รุ่น รวมผูเ้ขา้รับการอบรม  ๑๐๐ คน 
โดยมีกระบวนการการอบรมดงันีI  
 ๑. ดาํเนินการอบรมโดยการบรรยาย 
 ๒. ฝึกการปฏิบตัิใชร้ะบบตามที#วทิยากรบรรยายทุกฟังกช์ั#น 
 ๓.ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแจง้ปัญหาในการใชง้าน และแจง้ความตอ้งการเพิ#มเติม
เพื#อปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความสนใจที#จะเรียนรู้ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.ควรขยายผลจดัอบรมใหก้บัหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 
 ๒.นาํปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ช้
ระบบไปปรับปรุงเพื#อพฒันาระบบต่อไป 

ศทก. 

 



๖๖ 

        

๖๖ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๔.๓โครงการอบรมการใชง้านระบบจดัเก็บ
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดค้ิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 จดัการอบรมการใชง้านระบบจดัเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บัหวัหนา้ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลหรือผูไ้ดร้ับมอบหมายที#ไดร้ับมอบหมายใหม้ีสิทธิZ บริหาร
จดัการระบบเอกสารภายในหน่วยงานในสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน ๒ รุ่น รวมผูเ้ขา้รับการอบรม  ๖๐ คน โดยมีกระบวนการการอบรมดงันีI  
 ๑. ดาํเนินการอบรมโดยการบรรยาย 
 ๒. ฝึกการปฏิบตัิใชร้ะบบตามที#วทิยากรบรรยายทุกฟังกช์ั#น 
 ๓.ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแจง้ปัญหาในการใชง้าน และแจง้ความตอ้งการเพิ#มเติม
เพื#อปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความสนใจที#จะเรียนรู้ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.ควรขยายผลจดัอบรมใหก้บัหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 
 ๒.นาํปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ
ไปปรับปรุงเพื#อพฒันาระบบต่อไป 
 

ศทก. 

 



๖๗ 

        

๖๗ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๔.๔ โครงการอบรมทบทวนการใชง้านระบบ
การขอใชห้อ้งประชุมและการใชร้ถ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดค้ิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 จดัการอบรมเพิ#มทกัษะและทบทวนการใชร้ะบบงานการขอใชห้อ้งประชุม 
และเพิ#มเติมในเรื#องแนวปฏิบตัิในการใชร้ะบบการขอใชห้อ้งประชุมและการใชร้ถ
ใหก้บัเจา้หนา้ที#ที#ดูแลหอ้งประชุมและเจา้หนา้ที#ที#ดูแลยานพาหนะทุกคน ใน
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
๒ รุ่น รวมผูเ้ขา้รับการอบรม  ๘๐ คน โดยมีกระบวนการการอบรม ดงันีI  
 ๑. ดาํเนินการอบรมโดยการบรรยาย 
 ๒. ฝึกการปฏิบตัิใชร้ะบบตามที#วทิยากรบรรยายทุกฟังกช์ั#น 
 ๓.ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแจง้ปัญหาในการใชง้าน และแจง้ความตอ้งการเพิ#มเติม
เพื#อปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความสนใจที#จะเรียนรู้ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.ควรขยายผลจดัอบรมใหก้บัหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 
 ๒.นาํปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ
ไปปรับปรุงเพื#อพฒันาระบบต่อไป 

ศทก. 

 



๖๘ 

        

๖๘ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๔.๕ โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ที#ปฏิบตัิงานระบบสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ผูเ้ขา้รับการสมัมนาสามารถนาํองคค์วามรู้ที#ไดร้ับจากการศึกษาดูงานมาแบ่งปัน
ความรู้ภายในองคก์ร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื#อเพิ#มประสิทธิผลขององคก์ร  
และพฒันาศกัยภาพบุคลากรที#ปฏิบตัิงานระบบสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 จดับรรยายใหค้วามรู้กบับุคลากรในดา้นการบริหารจดัการระบบสาํนกังาน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Office)  ศึกษาดูงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
จากหน่วยงานภาครัฐ เปิดโลกทศัน์และวสิยัทศันข์องบุคลากรต่อการเปลี#ยนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยาการสารสนเทศในยคุปัจจุบนัผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนาประกอบดว้ยกระทรวงศึกษาธิการ(เดิม)สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจาํนวน ๔๐ คน โดยมีกระบวนการการสมัมนา
ดงันีI  
 ๑ ศึกษาดูงานศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วทิยาลยัในวงั) 
นครปฐม 
 ๒. บรรยาย เรื#อง การบริหารจดัการสาํนกังาน ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก(วทิยาลยัในวงั) นครปฐม 
 ๓. บรรยาย เรื#อง การบริหารจดัการ e-officeในสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษา 
ธิการ โดยเชิญวทิยากรที#มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการสาํนกังานจาก
หน่วยงานเอกชน 
 ๔.แบ่งกลุ่มยอ่ยอภิปราย เรื#อง ความพึงพอใจในการใชร้ะบบสาํนกังาน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Office) สป. 
 ๕.นาํเสนอผลการอภิปราย  สรุปผลการอภิปราย 
๖.ทาํแบบสอบถามเรื#องความพึงพอใจในการใชร้ะบบสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
Office) สป. 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาใหค้วามสนใจมาก ไดร้ับ
ความรู้จากการศึกษาดูงานและการรับฟังวทิยากร
บรรยาย 
 เป้าหมายผูเ้ขา้รับการสมัมนาไม่ครอบคลุม
สาเหตุจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.ควรขยายผลจดัสมัมนาใหค้รอบคลุมกบั
หน่วยงานที#เกี#ยวขอ้ง 
 ๒.นาํปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ
ไปปรับปรุงเพื#อพฒันาระบบต่อไป 

ศทก. 

 



๖๙ 

        

๖๙ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๕. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ทางดา้นการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

 จดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหม่สนบัสนุนยทุธศาสตร์ คือ ระบบทะเบียนประวตัิ 
ก.พ.๗ อิเลก็ทรอนิกส์ 
 ๑. มีการออกระเบียบ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยระบบทะเบียนประวตัิขา้ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใชว้นัที# ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
 ๒. มีการวางระบบการเชื#อมโยงขอ้มูลระหวา่งสาํนกังานเขตพืIนที#การศึกษา/ 
ส่วนราชการกบัสาํนกังาน ก.ค.ศ. 
 
 ๓. มีการปรับปรุงขอ้มูลใหส้มบูรณ์ ทนัสมยั 
  ๓.๑ ชื#อ-นามสกลุและหมายเลขประจาํตวัประชาชน  *เพิ#มขอ้มูลเลข
ประจาํตวัประชาชน 
  ๓.๒ วนั เดือน ปี เกิด 
  ๓.๓ หมู่โลหิต  *เพิ#มรายการ 
  ๓.๔ ชื#อ- นามสกลุ บิดา 
  ๓.๕ ชื#อ- นามสกลุ มารดา 
  ๓.๖ ชื#อ- นามสกลุ คู่สมรส 
  ๓.๗ วนับรรจุ  * เปลี#ยนแปลงชื#อ 
  ๓.๘ วนัครบเกษียณอาย ุ
  ๓.๙ ที#อยู ่ *เพิ#มรายการ (เดิม เป็นขอ้มูลที#บนัทึกในแฟ้มประวตัิ) 
  ๓.๑๐ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ  *เพิ#มรายการ 
  ๓.๑๑ ประวตัิการศึกษา  *เปลี#ยนแปลงชื#อ และรายละเอียดที#ตอ้งบนัทึก 
 ๓.๑๒ เครื#องราชอิสริยาภรณ์/ เหรียญตรา  *เพิ#มรายการ (เดิม เป็น
ขอ้มูลที#บนัทึกในแฟ้มประวตัิ)  

 
 
 -มีการออกระเบียบเพิ#มเติมตามที# ก.ค.ศ. 
กาํหนดในระเบียบดงักล่าว และจดัทาํคู่มือ
ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ. 
 -พฒันาระบบ สามารถปรับปรุงขอ้มูลไดใ้น
ระดบัเขตพืIนที#/ สถานศึกษา สามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลในระบบผา่นระบบ Internet 
 - ปรับปรุงขอ้มูลขา้ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษารายบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยมี
ระบบสนบัสนุนการบริหารงานบุคคล เช่น ระบบ
เลื#อนเงินเดือน ระบบยา้ย เป็นตน้ 

กคศ. 

 



๗๐ 

        

๗๐ 

 
โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กิจกรรมที#สาํคญั บทเรียนที#ไดร้ับ/แนวทางในการพฒันางาน ผูร้ับผดิชอบ 

  ๓.๑๓ จาํนวนวนัหยดุราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครัI ง/วนั)  *เพิ#ม
รายการ (เดิม เป็นขอ้มูลที#บนัทึกในแฟ้มประวตัิ) 
 ๓.๑๔ ประวตัิการฝึกอบรม และปฏิบตัิงานวจิยั  *เพิ#มรายการ (แยก
ออกจากรายการประวตัิการศึกษา) 
 ๓.๑๕ ประวตัิการดูงาน  *เพิ#มรายการ  (แยกออกมาจากรายการ 
ประวตัิ การศึกษา) 
 ๓.๑๖ ความสามารถพิเศษ  *เพิ#มรายการ 
 ๓.๑๗ การปฏิบตัิราชการ   *เพิ#มรายการ 
 ๓.๑๘ การไดร้ับโทษทางวนิยั และการลา้งมลทิน  *เปลี#ยนแปลงชื#อ 
และรายละเอียดที#ตอ้งบนัทึก 
 ๓.๑๙ วนัที#ไดป้ระจาํปฏิบตัิหนา้ที#อยูใ่นเขตที#ไดม้ีประกาศใช ้
กฎอยัการศึก  *เปลี#ยนแปลงชื#อ 
 ๓.๒๐ ตาํแหน่ง วทิยฐานะ และอตัราเงินเดือน  *เปลี#ยนแปลงชื#อ  
และรายละเอียดที#ตอ้งบนัทึก 
 ๔. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื#อการบริหารสมรรถนะ ของขา้ราชการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทัIงระบบประกอบดว้ย ๔ ระบบ 
 ๔.๑ ระบบเลื#อนเงินเดือน 
  
 
 ๔.๒ ระบบตรวจสอบคาํสั#ง 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -นาํไปใชใ้นการเลื#อนเงินเดือนของ
ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ 
สพฐ. และควรนาํไปใชก้บัส่วนราชการอื#น 
 - นาํระบบตรวจสอบคาํสั#ง มาใชต้รวจสอบ
คาํสั#งของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที#ผา่นมาของ สพฐ. โดยใชคู้่ขนานกบัการ
ตรวจดว้ยมือ ควรตรวจสอบคาํสั#งทุกคาํสั#งผา่น
ระบบก่อน 

 

 



๗๑ 

        

๗๑ 

 
โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กิจกรรมที#สาํคญั บทเรียนที#ไดร้ับ/แนวทางในการพฒันางาน ผูร้ับผดิชอบ 

  ๔.๓ ระบบรับรองขอ้มูล 
 
 
 ๔.๔ ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล 

 - มีระบบรับรองขอ้มูลเพื#อใหเ้จา้ของ 
ประวตัิไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลควร
ตรวจสอบปีละ ๒ ครัI ง 
 - มีเวบ็ไซตส์าํหรับบริการเกี#ยวกบัขอ้มูลของ
ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
และบริการเกี#ยวกบัการบริหารงานบุคคล 
สาํหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาระดบั
กระทรวง 

 

 

 



๗๒ 

        

๗๒ 

 นโยบายด้านผู้ปฏบิัตงิาน   

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๑. โครงการฝึกอบรมผูบ้ริหาร และบุคลากร  
ในสงักดัสาํนกังาน กศน. ประจาํปี  ๒๕๕๕ 

ผลการดาํเนินการ 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/ กิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

กจิกรรมสําคญั 
 ๑. โครงการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบัผูน้าํ ขัIนความรู้ชัIนสูง 
(A.T.C.) ระหวา่งวนัที# ๒๔-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวธุ 
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และระหวา่งวนัที# ๑๐-๑๕ กนัยายน ๒๕๕๕  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวธุ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รวมผูเ้ขา้รับการอบรม 
จาํนวน ๑๒๙ คน 
 ๒. จดัอบรมโครงการฝึกอบรมวชิาผูก้าํกบัลูกเสือวสิามญั ขัIนความรู้ชัIนสูง 
( A.T.C. วสิามญั) ผูเ้ขา้รับการอบรม จาํนวน ๖๕ คน 
 ๓. จดัทาํรายละเอียดและขอขอ้มูลเพื#ออนุมตัิโครงการ  
 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/ กิจกรรมมีความตัIงใจสูง 
ที#จะเรียนรู้ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 จดักิจกรรมใหต้่อเนื#อง 

กศน. 

 

 



๗๓ 

       

๗๓ 

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรทางการลูกเสือ กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

 



๗๔ 

        

๗๔ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๒.  กิจกรรมกีฬา “กศน.เกมส์”    
 

ผลการดาํเนินงาน 
 จดักิจกรรม กีฬา “กศน. เกมส์”  จาํนวน ๔ กิจกรรม    

กจิกรรมสําคญั 
 จดักิจกรรม กีฬา “กศน. เกมส์”  เมื#อวนัที# ๕ – ๗ กนัยายน  ๒๕๕๕  
ณ  สนามกีฬาสุระกลุ  จงัหวดัภูเก็ต  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานและ 
สถานศึกษาทั#วประเทศ  เพื#อเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬาและความเป็น
นํI าหนึ#งใจเดียวกนัของบุคลากรในสงักดัสาํนกังาน กศน.ทัIงส่วนกลางและ
ภูมิภาค   ประจาํปี ๒๕๕๕  โดยมีผูใ้หก้ารสนบัสนุนกิจกรรมที#เป็นทัIงองคก์ร
ภาคเอกชน ไดแ้ก่ บริษทัแฟนตาซีจงัหวดัภูเก็ต ภาคทอ้งถิ#น ไดแ้ก่  องคก์ร
บริหารส่วนทอ้งถิ#นอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต เป็นตน้ 

บทเรียนที(ได้รับ 
 กิจกรรมที#จดัหลากหลาย จนทาํให้
ผูเ้ขา้ร่วมมีความประทบัใจ 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.  จดักิจกรรมใหต้่อเนื#อง 

กศน. 

 



๗๕ 

       

๗๕ 
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๗๖ 

       

๗๖ 
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๗๗ 

        

๗๗ 

 

โครงการ /มาตรการ ผลการดาํเนินงาน /กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ /แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๓.  โครงการกิจกรรมสร้างสมัพนัธ์ภาพ 
การปฏิบตัิงาน และความผกูพนัภายในองคก์ร 
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปี 
๒๕๕๕ 
 
 

ผลการดาํเนินงาน  
 การจดัโครงการกิจกรรมสร้างสมัพนัธภาพการปฏิบตัิงานและความผกูพนั
ภายในองคก์ร สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปี  ๒๕๕๕  
 ๑. ขา้ราชการ และบุคลากรไดเ้รียนรู้เพิ#มพนูประสบการณ์ 
การทาํงานที#หลากหลายร่วมกนั โดยมีองคป์ระกอบของความยตุิธรรม 
จริยธรรม ความรับผดิชอบ และการมีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกนั 
 ๒. สร้างภาพพจน์ขององคก์ร และเสริมสร้างมิตรภาพความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งหน่วยงานและบุคลากรใหม้ีความรัก ความสามคัคี ความผกูพนัในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกนัไปสู่เป้าหมายในความสาํเร็จขององคก์ร 
 ผูร้วมงานจาํนวน ๗๑๑ คนประกอบดว้ย 
  ๑. ผูเ้กษียณอายรุาชการ จาํนวน ๘๓ คน 
  ๒. ผูท้ี#รับรางวลัเชิดชูเกียรติ “คนดีศกัดิZ ศรีแห่ง สป.” จาํนวน ๖๓ คน 
  ๓. ผูร้่วมงาน จาํนวน ๕๖๕ คน 

กจิกรรมสําคญั  
 จดักิจกรรมขึIน ณ ภูเขางานรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีกิจกรรมดงันีI  
  ๑. มอบเกียรติบตัร “คนดีศกัดิZ ศรีแห่ง สป.” 
  ๒. การบรรยาย “กายและใจมีสุข สนุกกบังาน พาเกษียณเป็นสุข” 
สร้างสุขในงานสร้างสีสนัใหช้ีวติ/ ทาํงานใหส้นุก สร้างสุขในการทาํงาน 
  ๓. บูธกิจกรรมโหราพยากรณ์ 
  ๔. บูธกิจกรรมนวดแผนโบราณ 
  ๕.บูธกิจกรรมถ่ายภาพ 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. การเตรียมตวัใชช้ีวติหลงัเกษียณอายุ
ราชการอยา่งมีความสุข ดว้ยการบรรยายใน
หวัขอ้ “กายและใจมีสุข สนุกกบังาน            
พาเกษียณเป็นสุข” สร้างสุขในงาน สร้างสีสนั
ใหช้ีวติ/ ทาํงานใหส้นุก สร้างสุขในการทาํงาน 
ทาํใหข้า้ราชการมีความพึงพอใจ 
 ๒. การเป็นขา้ราชการที#ดี โดยการมอบ
เกียรติบตัร “คนดีศกัดิZ ศรีแห่ง สป.” ซึ#งจะเป็น
ขวญั กาํลงัใจใหข้า้ราชการต่อไป 
 ๓. แนวทางการปฏิบตัิงานที#ดี รางวลั 
“คนดีศกัดิZ ศรีแห่ง สป.” จะทาํใหข้า้ราชการที#
ทาํดีอยูแ่ลว้มีกาํลงัใจทาํความดีต่อไป ส่วน
ราชการที#ยงัไม่ไดร้ับรางวลัดงักล่าวก็คิดที#จะ
ทาํความดีเพื#อจะมีโอกาสไดร้ับรางวลับา้ง 
 ๔.การจดังานนอกสถานที# และ
ต่างจงัหวดั ทาํใหเ้กิดปัญหา อุปสรรค ดงันีI  
  ๔.๑ การเดินทางไม่สะดวกรอชา้กวา่
จะพร้อมเพรียงกนั 
  ๔.๒ การจดัหอ้งพกัล่าชา้มาก 
  ๔.๓ หอ้งพกัอยูค่นละที#กนั  
ไม่สะดวก ไม่สะอาด 

สอ. 
 

 
 



๗๘ 

        

๗๘ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

  ๖. บูธกิจกรรมเสริมความงาม 
 ๗. กิจกรรมสนัทนาการ และมอบรางวลัแก่ผูร้่วมงาน 
 ๘. การประเมินผลและรายงานผูบ้ริหารทราบ 

แนวทางในการพฒันา 
 ๑. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจแก่
ขา้ราชการและบุคลากร ไดแ้ก่กิจกรรมเชิดชู
เกียรติ “คนดีศกัดิZ ศรีแห่ง สป.” 
 ๒. กิจกรรมนีIไดส้่งเสริมความผกูพนัและ
เชื#อมความรัก ความสามคัคีภายในองคก์ร
 ๓. กิจกรรมการเรียนรู้เพิ#มพนู
ประสบการณ์การทาํงาน 
แนวทางการแก้ไข 
 ในการจดัการสาํหรับผูท้ี#เขา้ร่วมประชุม 
ควรดาํเนินการดงันีI  
 ๑.จดัใหส้าํนกัใหญ่ แยกเดินทางเอง 
 ๒. ใหแ้ต่ละสาํนกัจบัคู่เขา้พกัส่งใหผู้จ้ดั
ก่อนเดินทาง ส่วนที#เหลือ/ เพิ#มเติม ไปจดัที#พกั
ใหห้นา้งาน 
 ๓. จดัหาสถานที#พกัใหอ้ยูท่ี#เดียวกนั/ 
เหมือนกนั เช่น โรงแรมขนาดใหญ่ 

 

 

 

 



๗๙ 

        

๗๙ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๔.โครงการพฒันาบุคลากรดา้นแผน                      
ดา้นงบประมาณ ดา้นตามประเมินผล                      
ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการดาํเนินงาน 
 บุคลากรที#ปฏิบตัิงานดา้นแผน ดา้นงบประมาณ และดา้นติดตามประเมิน 
ผลของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดไ้ปแลกเปลี#ยนเรียนรู้  
ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม จาํนวน ๒๐ คน 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ๑. จดัทาํโครงการขออนุมตัิโครงการ 
 ๒. ประชุมชีIแจงร่วมกนักบัผูป้ฏิบตัิงานดา้นแผน ดา้นงบประมาณดา้น
ติดตามประเมินผล ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี#ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวยีดนาม 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑. ไดร้ับความรู้ ความเขา้ใจ ในการแลก 
เปลี#ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการศึกษา  
ดา้นวฒันธรรม สงัคม ดา้นสุขภาพ ของ
ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 
 ๒. บุคลากรไดเ้ห็นสภาพจริงของประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม วฒันธรรม 
ประเพณี และวถิีชีวติความเป็นอยูค่วบคู่กบั
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมทอ้งถิ#น รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
 ๓. ประชาชนชาวเวยีดนาม ไดใ้ชภ้าษา 
ไทยเพื#อสื#อสารกบัคนไทยในการบริการ และ
คา้ขายไดเ้ป็นอยา่งดี 

แนวทางในการพฒันา 
 ๑. ควรเตรียมความพร้อมเพื#อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะดา้น
ภาษาอาเซียนที#จาํเป็นตอ้งใชก้บัทอ้งถิ#นเป็น
อนัดบัแรก ร่วมกบัการใชภ้าษาองักฤษ 
 ๒. ประเทศไทยควรจดัหลกัสูตรระยะสัIน 
เพื#อส่งเสริมใหป้ระชาชนผูป้ระกอบอาชีพ
บริการ ร้านคา้ หรือแหล่งท่องเที#ยว ไดใ้ชภ้าษา
อาเซียน ในการติดต่อสื#อสาร 

สนย. 

 



๘๐ 

       

๘๐ 

โครงการพฒันาบุคลากรด้านแผน ด้านงบประมาณ ด้านตามประเมินผล ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



๘๑ 

        

๘๑ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๕. โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวติเพื#อ
สร้างความสุขในการทาํงาน สป. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการดาํเนินการ 
 ๑.ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ไปใชด้าํเนินการและปฏิบตัิดว้ย
ตนเอง 
 ๒. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๘.๐ 

กจิกรรมสําคญั 
 จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ ๑ ครัI ง มีผูเ้ขา้อบรม ๑๐๔ คน โดยผา่นกระบวน 
การฟังบรรยายโดยผูบ้ริหาร, วทิยากร ฝึกปฏิบตัิ ติดตามประเมินผล 
 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ผูเ้ขา้อบรมมีความตัIงใจสูง 

แนวทางในการพฒันา 
 ควรขยายผลไปทุกกลุ่มอาย ุ

สอ. 

๖. โครงการพฒันาขา้ราชการในการปฏิบตัิงาน
พืIนฐานของสมรรถนะเฉพาะประจาํกลุ่มงาน 
“ดา้นคิดวเิคราะห์” ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ๑.ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ไปใชด้าํเนินการ และปฏิบตัิดว้ย
ตนเอง 
 ๒. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๖.๐๖ 

กจิกรรมสําคญั 
 จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ  ๓ ครัI ง  ๓ รุ่น 
  - รุ่นที# ๑ ระดบัปฏิบตัิการ 
  - รุ่นที# ๒ ระดบัชาํนาญการ 
  - รุ่นที# ๓ ระดบัชาํนาญการพิเศษ 
 มีผูเ้ขา้อบรม  ๑๙๔ คน (ระดบัปฏิบตัิการ ๗๒ คน ชาํนาญการ ๖๕ คน  
และชาํนาญการพิเศษ  ๕๗  คน)  โดยผา่นกระบวนการฟังบรรยายโดย 
ผูบ้ริหาร, วทิยากร ฝึกปฏิบตัิ ติดตามประเมินผล 

 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ผูเ้ขา้อบรมมีความตัIงใจสูง 

แนวทางในการพฒันา 
 ควรขยายผลไปทุกกลุ่มสายงาน 

สอ. 

 
 



๘๒ 

        

๘๒
 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๗.โครงการสร้างความเขม้แขง็ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสป.  

(โครงการอบรมใหค้วามรู้ และฝึกปฏิบตัิ
เกี#ยวกบัการใชร้ะบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดบักรม (DPIS) เพื#อการประเมินผล
การปฏิบตัิราชการและบริหารค่าตอบแทนเพื#อ
เลื#อนเงินเดือนของส่วนราชการในสงักดั
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ) 

ผลการดาํเนินงาน 
 -ผูเ้ขา้รับการอบรมร้อยละ ๗๘ มีความเขา้ใจแนวทางการใชโ้ปรแกรม
ระบบ DPIS เพื#อการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามหลกัเกณฑ ์
ที#สาํนกังาน  ก.พ. และสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ๑.แต่งตัIงคณะทาํงานเพื#อดาํเนินการตามโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี#ยวกบั
การใชร้ะบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม (DPIS) ในการบริหารผล
การปฏิบตัิราชการและบริหารค่าตอบแทนของส่วนราชการในสงักดั
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. จดัอบรมใหค้วามรู้และประชุมเชิงปฏิบตัิการเกี#ยวกบัการใชร้ะบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม (DPIS) ในการบริหารผลการปฏิบตัิ
ราชการ และบริหารค่าตอบแทนของส่วนราชการในสงักดัสาํนกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. ติดตามผลการใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม 
(DPIS) ในการบริหารผลการปฏิบตัิราชการและบริหารค่าตอบแทนของส่วน
ราชการในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการเพื#อนาํผลมาใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุงระบบฯ และการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 
 ๔. สรุปรายงานผลการดาํเนินการในแต่ละรอบการประเมินใหผู้บ้ริหารทราบ
  
 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ๑.ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่มีความเขา้ใจ
ทุกขัIนตอนการดาํเนินงานตามระบบ (DPIS) 
เพื#อการประเมินผลการปฏิบตัิราชการและ
บริหารค่าตอบแทนเพื#อเลื#อนเงินเดือน 
 ๒. ภายหลงัการอบรมเสร็จสิIนไปแลว้  
ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่ไม่ไดท้ดลองเขา้
ระบบ และดาํเนินการตามขัIนตอนที#ไดร้ับการ
อบรมอีกเลย เนื#องจากผูเ้ขา้รับการอบรมยงัไม่
เห็นถึงความสาํคญั และความจาํเป็นของระบบ
ฯ หรืออาจยงัไม่เขา้ใจวธิีการเขา้ระบบฯ หากมี
การนาํระบบมาปฏิบตัิงานจริง ผูต้อบแบบ
ติดตามอาจจะเลง็เห็นถึงความจาํเป็น และ
ความสาํคญั 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.ขยายผลไปยงัหน่วยงานในสงักดั
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทัIง
จดัอบรมใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสาํนกั และนาํ
สรุปผลการดาํเนินงานเป็นขอ้มูลสาํหรับ 
การปรับปรุง เนน้ย ํIา ถึงขัIนตอน/ วธิีการ
ดาํเนินการ เพื#อลดปัญหา/ อุปสรรค/ ขอ้สงสยั
อนัเกิดขึIนไดใ้หล้ดลงหรือไม่มีเลย ซึ#งจะทาํให้
การใช ้

สอ. 

 



๘๓ 

        

๘๓ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

  ระบบ DPIS มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มีความประหยดั คุม้ค่า และเป็นการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 
 ๒. เนื#องจากยงัไม่มีนโยบายการใชง้าน
ระบบ DPIS อยา่งเป็นรูปธรรม ประกอบกบั
การใหค้วามรู้ในระบบดงักล่าวยงัไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน จึงทาํใหผู้เ้ขา้รับการ
อบรมไม่เขา้ไปใชง้านโปรแกรมอยา่งต่อเนื#อง 
 จึงเห็นวา่ควรจดัอบรมใหบุ้คลากรมี
ความรู้ สามารถเขา้ใชง้านระบบไดค้รบถว้น
ทุกหน่วยงาน และเมื#อทางระดบัผูบ้ริหารมี
นโยบายใหใ้ชง้านในระบบดงักล่าวแลว้  
ควรจะจดัใหม้ีการอบรมทบทวนการใชง้าน
ระบบนีI อีกครัI งหนึ#ง โดยจดัส่งผูม้ีหนา้ที#
รับผิดชอบเป็นตวัแทนของแต่ละหน่วยงาน 
เพื#อนาํไปทบทวนและดาํเนินการเอง 

 

 

 



๘๔ 

        

๘๔ 

 

โครงการ/มาตรการ ผลการดาํเนินงาน/กจิกรรมที(สําคญั บทเรียนที(ได้รับ/แนวทางในการพฒันางาน ผู้รับผดิชอบ 

๘. โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 
“คนดีศกัดิZ ศรีแห่ง สป.” ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการดาํเนินงาน 
 ๑.บุคลากรที#ไดร้ับการคดัเลือกในโครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเด่น “คนดีศกัดิZ ศรีแห่ง สป.” ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕  
มีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ ๙๑.๖๐ 

กจิกรรมที(สําคญั 
 ๑.จดัทาํรายละเอียดขออนุมตัิโครงการฯ  
  ๑.๑ แต่งตัIงคณะกรรมการการพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ ์ 
และแนวทางการคดัเลือกผูก้ระทาํความดีตามโครงการฯ 
  ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑฯ์ 
  ๑.๓ จดัทาํหลกัเกณฑฯ์ตามประกาศ สป. ลงวนัที# ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  ๑.๔ แจง้หน่วยงานในสงักดั สป. ใหค้ดัเลือกบุคลากรที#มีคุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ี#กาํหนด 
  ๑.๕ แต่งตัIงคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรที#ไดร้ับการเสนอ
ชื#อเพื#อเขา้รับการคดัเลือกตามโครงการฯ 
  ๑.๖ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรตามโครงการฯ 
  ๑.๗ จดัทาํรางวลัเกียรติบตัรและหนงัสือคนดีเพื#อมอบใหบุ้คลากรที#
ไดร้ับการคดัเลือก 
  ๑.๘ แต่งตัIงคณะทาํงานดาํเนินงานตามโครงการฯตามคาํสั#ง สป. ที#
๑๒๖๙/๒๕๕๕ ลงวนัที# ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  ๑.๙ จดัทาํพิธีมอบรางวลัใหก้บับุคลากรที#ไดร้ับการคดัเลือกตาม
โครงการฯ วนัที# ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๕ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จงัหวดันครนายก 

บทเรียนที(ได้รับ 
 ขา้ราชการ/ บุคลากรในสาํนกังานปลดั 
กระทรวงศึกษาธิการ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาขา้ราชการ และมีแรงจูงใจในการ
กระทาํความดีมากขึIน 

แนวทางในการพฒันางาน 
 ๑.หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก
บุคลากรเขา้ร่วมโครงการ 
 ๒. รูปแบบของรางวลั 
 ๓. การประชาสมัพนัธ์ 

สอ. 

 
 



๘๕ 

 

ส่วนที( ๔ 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พฒันาองค์การตามแนวทางการพฒันาระบบ
ราชการไทย โดยมีกลไกที#สําคญัในการกาํกบั คือ รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  
หมวด ๑๓  จริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที#ของรัฐ  การดาํเนินนโยบายตาม 
หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดีเพื#อประโยชน์ของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกา 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓/๑    แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัที# ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเนน้ให้ส่วนราชการใชว้ิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที#ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการโดยการบริหารราชการเพื#อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิZ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  และในการ
ดาํเนินงานการพฒันาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุง
วฒันธรรมองค์การ ที#มีการประมินความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองคก์าร ในปัจจยัผูน้าํ
องคก์าร (Leadership) เพื#อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ส่วนราชการไดน้าํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี 
มาใชใ้นการสร้างบรรยากาศที#ดีภายในองค์การ ทัIงในดา้นของภาวะผูน้าํ และวฒันธรรมการทาํงานเป็น
ทีม ซึ# งจะช่วยให้การดาํเนินการของส่วนราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล โดยให้ส่วนราชการ/
ผูบ้ริหารตอ้งมีการกาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลองค์การที#ดี (Organizational Governance) เพื#อเป็น
เครื#องมือในการกาํกับดูแล  ให้การดาํเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี เพื#อประโยชน์สุขของประชาชนใน  ๔ ดา้น คือ  ๑) ดา้นรัฐ สังคม สิ#งแวดลอ้ม
๒) ดา้นผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   ๓) ดา้นองคก์าร   และ ๔) ดา้นผูป้ฏิบติังาน  

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี และนาํสู่
การปฏิบติั เพื#อใหน้โยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีขององคก์ารมีผลการดาํเนินงาน และเกิดประโยชน์กบั
ทุกฝ่ายอยา่งแทจ้ริง หลกัการที#สาํคญัที#ทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ คือ  

 ๑. นโยบายและแนวทางปฏิบติัมีความชดัเจน สอดคลอ้ง เชื#อมโยงกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ
ค่านิยมของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  และส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึIน สามารถนาํไปปฏิบติั
และติดตามผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 ๒. เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของสํานกังานปลดั 
กระทรวงศึกษาธิการ ทัIงนีI  เพื#อมิใหเ้กิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อนัจะทาํใหเ้กิดความสูญเสียต่อ 
รัฐ สังคม สิ#งแวดลอ้ม องคก์าร ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูป้ฏิบติังานภายในสํานกังานปลดั 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓.  สร้างการยอมรับ ความน่าเชื#อถือ ความไวว้างใจ ความมั#นใจและศรัทธาให้เกิดขึIนกบั 
ผูที้#เกี#ยวขอ้งในทุกระดบั  ผูรั้บบริการ ประชาชนทั#วไป และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 
   

 



๘๖ 

 

  แม้ว่าผลการดาํเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มีโครงการ/มาตรการสนองนโยบาย  ๔  ดา้น 
จาํนวน ๓๑ โครงการ แต่สามารถดาํเนินการได้ จาํนวน  ๒๙  โครงการ (ไม่สามารถดาํเนินงานได ้ 
๒ โครงการ) ทุกโครงการสามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย/กิจกรรมตามแผนการดาํเนินงานสําเร็จทุก
กิจกรรม (Project Schedule) ยงัมีขอ้เสนอแนะที#ไดจ้ากคณะทาํงาน และจากผลการดาํเนินงาน ซึ# งเมื#อไดมี้
การวเิคราะห์พบวา่เป็นขอ้เสนอแนะ ที#ควรนาํมาใชใ้นการปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการกาํกบัองคก์าร
ที#ดีในปีต่อไป  ดงันีI             
 ๑. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการควรจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี 
ที#แสดงเจตนารมณ์และปณิธานขององค์การ ที#จะสร้างความมั#นใจและความศรัทธาต่อผูที้#เกี#ยวขอ้งใน    
ทุกระดับ เช่น สังคม ชุมชน ประชาชน ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ว่าการบริหารงานภาครัฐ 
จะดาํเนินการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลอย่างแทจ้ริง ในการนาํนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดีสู่การ
ปฏิบัติด้วยการมีโครงการ/มาตรการสนองนโยบายหลักแต่ละด้าน จะทาํให้การปฏิบติัราชการของ
สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที#สร้างความมั#นใจ ความเชื#อมั#น ว่าองค์กรมีนโยบาย
การกาํกับดูแลองค์การที#ดีครบถ้วน มีความครอบคลุม  และเกิดประโยชน์จริงใน ๔ ด้าน โครงการ/
มาตรการตอ้งดาํเนินการไดส้ําเร็จจนบงัเกิดผล ฉะนัIน จึงควรเลือกโครงการ/มาตรการที#สะทอ้นผลสําเร็จ
ไดจ้ริง ไม่ควรเป็นโครงการ/มาตรการที#ไม่สามารถผลกัดนัให้สําเร็จได ้นอกจากจะเป็นการดาํเนินการ
ตามนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดีได้ไม่ครบถ้วนแล้ว  ยงัสะท้อนถึงความสําเร็จของการพฒันา
ปรับปรุงวฒันธรรมองคก์าร ในปัจจยัผูน้าํองคก์าร (Leadership) ที#ใหส่้วนราชการไดน้าํนโยบายการกาํกบั
ดูแลองคก์ารที#ดีมาใช้ โดยให้ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งมีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี 
เพื#อเป็นเครื#องมือในการกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี  พฒันาองค์การให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จ เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนดว้ย 

๒. ในการสื#อสารนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดีให้ส่วนราชการและบุคลากร 
ในสังกดัทราบ ควรมีการถ่ายทอดหลายช่องทาง 

๓. ผูบ้ริหารของส่วนราชการในสังกัดต้องให้ความสําคัญในการวางแผนงาน
นโยบายการกาํกับดูแลองค์การที#ดี ทัI ง  ๔ ด้าน ลงในแผนปฏิบติังานประจาํปี  โดยผูบ้ริหารจะต้อง
พิจารณามาตรการ/โครงการที#สะทอ้นให้เห็นถึงการผลกัดนันโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดี มีการ
ขบัเคลื#อนกลไกสู่การปฏิบติั ดว้ยการมีส่วนร่วมและให้การสนบัสนุนให้มาตรการ/โครงการสู่การปฏิบติั
อยา่งจริงจงัและต่อเนื#อง  

๔. บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความรู้ ทักษะ 
ที#ส่งเสริมให้เกิดแนวทางและระบบงานที#เชื#อมโยงกัน ด้วยการนําแนวคิดมาใช้ในการพฒันางาน 
ปฏิบติังานใหค้รอบคลุม  และส่งเสริมใหมี้การนาํกระบวนการบริหารจดัการและแนวปฏิบติั ตามนโยบาย
การกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื#อง  

 



๘๗ 

 

๕. ในการประชุมปฏิบติัการจดัทาํโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
ควรประสานความร่วมมือกบัสํานกันโยบายและยุทธศาสตร์ ว่าในการจดัทาํแผนงาน/โครงการจะตอ้ง
คาํนึงถึงหลักธรรมาภิบาล  ควรมีการวิเคราะห์ความเสี#ยงด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฏหมาย 
ขอ้บงัคบั และด้านอื#นๆ  ซึ# งปัจจยัเหล่านีI เป็นอีกปัจจยัหนึ# งที#จะตอ้งถูกนําไปใช้ในการจดัทาํนโยบาย 
การกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี หรือแผนธรรมาภิบาล  และจดัสรรงบประมาณให้ส่วนราชการผูรั้บผิดชอบใน
การนาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีไปสู่การปฏิบติั 
 ๖. ควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดูแลกาํกับองค์การที#ดี อย่างต่อเนื#อง 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครัI ง และนาํผลจากการทบทวนและการปรับปรุงนโยบายการดูแลกาํกบัองค์การที#ดี 
ไปจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีที#มีความสัมพนัธ์และเชื#อมโยงกบัวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยม 
และหลกัธรรมาภิบาล 

 



๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

ประกาศเจตนารมณ์ 
 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ปฏิบติัภารกิจหลกั  ดงันีI  

๑. ศึกษา วเิคราะห์ จดัทาํขอ้มูลเพื#อใชใ้นการกาํหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และ
ผลสัมฤทธิZ ของกระทรวง 

๒. พฒันายทุธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
๓. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบติัราชการ 
๔. จดัทาํงบประมาณ และแผนปฏิบติัราชการของกระทรวง 
๕. ดาํเนินการเกี#ยวกบัการตรวจราชการ และการตรวจสอบภายในราชการ

ทั#วไปของกระทรวง 
๖. ดาํเนินการเกี#ยวกบังานลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

งานการศึกษาเอกชน งานส่งเสริมวิทยฐานะ และพฒันาขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

๘. ส่งเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและการกีฬา  เพื#อการศึกษา 
ตลอดจนงานอื#นๆ  ที#มิไดก้าํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที#ของส่วนราชการใดในสังกดักระทรวง 

๙. ประสานงานกับหน่วยงานทัI งภายใน และภายนอกกระทรวง รวมทัI ง
ดาํเนินการเกี#ยวกบังานความช่วยเหลือ และความร่วมมือกบัต่างประเทศในส่วนที#มิได้อยู่ในอาํนาจ
หนา้ที#ของส่วนราชการใดในสังกดักระทรวง 

๑๐. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื#อการบริหารงานของ
กระทรวง 

๑๑. ดาํเนินการเกี#ยวกบักฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา และกฎหมายอื#นที#เกี#ยวขอ้ง 
ซึ# งมิไดอ้ยูใ่นอาํนาจหนา้ที#ของส่วนราชการใดในสังกดักระทรวง 

๑๒. ปฏิบติังานอื#นใดตามที#กฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที# และความ
รับผดิชอบ ของสาํนกังานปลดักระทรวง หรือตามที#รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในฐานะผูบ้ริหารของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้มีการจดัทาํ
นโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที#ดีของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เพื#อให้การปฏิบติัราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการบริหารจัดการที#ดี  มีความชัดเจน โปร่งใส  
มีธรรมาภิบาล เป็นที#ยอมรับของทุกฝ่ายที#เกี#ยวขอ้ง อนัจะเป็นการเสริมสร้างความมีศกัดิZ ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ   พร้อมสร้างความมั#นใจ ศรัทธา  และไวว้างใจจากประชาชน ผูรั้บบริการ ผูป้ฏิบติังาน 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตลอดไป  
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นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการฉบบันีI  ได้
รวบรวมหลักการ  นโยบายการปฏิบติัราชการ  แนวทางปฏิบติั รวมทัIงมาตรฐานการทาํงาน ความ
ประพฤติที# ดีบนพืIนฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการ และพนักงานของรัฐ   ตามความคาดหวัง  
ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยบุคลากรทุกระดบัของสํานกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการจะสามารถนาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีฉบบันีI  ไปเป็นแนวทางปฏิบติั
ในการดาํเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบติัตามหลักการที#ปรากฏอยู่ในนโยบายการกาํกบัดูแล
องคก์ารที#ดีฉบบันีI  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการ
กาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีของหน่วยงานเป็นประจาํ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครัI ง ทัIงนีI  เพื#อให้มีความเหมาะสมและ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ อีกทัIง เพื#อเป็นการแสดงถึงพนัธะสัญญาระหวา่งหน่วยงานและบุคลากรของสํานกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ จึงขอใหทุ้กคนไดล้งชื#อในหนงัสือรับทราบดงัที#แนบมาพร้อมกบัคู่มือฉบบันีI  
พร้อมทัIงใชเ้ป็นหลกัการปฏิบติัราชการตลอดไป 
 

 

 

(นางสาวศศิธารา  พิชยัชาญณรงค)์ 
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

 วนัที#    ๑๒     เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

 

  

 



๙๑ 

 

 
 

คาํสั#งสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ที#  ๗๕๗ /  ๒๕๕๕ 
เรื#อง  แต่งตัIงคณะกรรมการและคณะทาํงานตามโครงการการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแล 

                  องคก์ารที#ดี ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
_____________________ 

 

  ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จดัทาํคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยดาํเนินการตามมิติภายใน ดา้นการพฒันาองค์การ ตวัชีI วดัระดบัความสําเร็จของ 
การพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองคก์าร ที#มีการประเมินความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองคก์าร 
ในปัจจยัผูน้าํองค์การ (Leadership) เพื#อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ส่วนราชการไดน้าํนโยบายการกาํกบัดูแล
องค์การที#ดี มาใช้ในการสร้างบรรยากาศที#ดีภายในองค์การ ทัIงในด้านของภาวะผูน้าํ และวฒันธรรมการ
ทาํงานเป็นทีม ซึ# งจะช่วยให้การดาํเนินการของส่วนราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  การมีนโยบายการ
กาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีเป็นการประกาศเจตนารมณ์ขององค์การที#จะดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี จะพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จ และเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน   

  ดังนัI น เพื#อให้การดําเนินการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นไปตามเป้าหมายที#กาํหนดไวแ้ละบงัเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  จึงแต่งตัIงคณะกรรมการที#ปรึกษา และคณะกรรมการดาํเนินงาน เพื#อให้สอดคลอ้งกบั
ภารกิจ  ดงันีI  

๑. คณะกรรมการที(ปรึกษา   

 ๑.๑ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประธาน 
 ๑.๒   รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนาํ) รองประธาน 
 ๑.๓   นายสกนธ์  ชุมทพั     ที#ปรึกษาดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์         กรรมการ 
 ๑.๔   นายพินิจศกัดิZ   สุวรรณรังค ์ ที#ปรึกษาดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา  กรรมการ                                         
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบดว้ย 
    ๒.๑  คณะกรรมการอาํนวยการ   

 ๑) รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนาํ) ประธาน 
  ๒) นายสกนธ์  ชุมทพั   ปรึกษาดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์  รองประธาน  

   ๓) นายพินิจศกัดิZ  สุวรรณรังค ์ที#ปรึกษาดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา   รองประธาน 
๔)  นายสุรพล รัตนไชย  ที#ปรึกษาดา้นระบบบริหารจดัการศึกษา       รองประธาน                                                         

  ๕) เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรรมการ 
   ๖) เลขาธิการ  กศน. กรรมการ 

/๗)  เลขาธิการ... 

 



๙๒ 

 

 ๗) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
 ๘) ผูอ้าํนวยการสาํนกัอาํนวยการ กรรมการ 
 ๙) ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์                                 กรรมการ 
 ๑๐) ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
  ๑๑) ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรรมการ 
    ๑๒) ผูอ้าํนวยการสาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ กรรมการ 
     ๑๓) ผูอ้าํนวยการสาํนกันิติการ   กรรมการ 
     ๑๔) ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
     ๑๕) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน กรรมการ 
     ๑๖) ผูอ้าํนวยการสาํนกักิจการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๗) หวัหนา้สาํนกังานรัฐมนตรี         กรรมการ 
 ๑๘) หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน ศธ. กรรมการ 
 ๑๙) หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. กรรมการ 
  ๒๐) หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร สป. กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                     

 
      ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ มีหนา้ที#ในการวางแผนการดาํเนินงาน รวมทัIงให้คาํปรึกษา 

แนะนาํ กาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดย 
๑. กาํหนดนโยบายตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี วางกรอบ

แนวทางและทิศทางการดาํเนินการ การจดัทาํนโยบายการกาํกับดูแลองค์การที#ดี  ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ    

๒. ส่งเสริม สนบัสนุน และให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่คณะทาํงาน เพื#อให้การดาํเนินการ
เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที#กาํหนด 

 ๓. ติดตาม และกาํกบั ดูแล ให้การนาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดีของสํานกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบติั  ดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

             ๒.๒ คณะทาํงาน  

๑) รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนาํ) ประธาน 
๒) นายพินิจศกัดิZ   สุวรรณรังค ์ ที#ปรึกษาดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา รองประธาน         
๓)  นายธวชั  ชลารักษ ์   รองเลขาธิการ กศน. รองประธาน        
๔)  นายสัจจา  วงศาโรจน์   ผูอ้าํนวยการกลุ่มการเจา้หนา้ที#สาํนกังาน คณะทาํงาน 
  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
๕) นายวรีะ  เมืองชา้ง ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารยทุธศาสตร์  คณะทาํงาน 
   และบูรณาการการศึกษาที#  ๓ 

              /๖) นายขรรคช์ยั  ... 
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๖)   นายขรรคช์ยั  วชัรกาฬ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ- คณะทาํงาน 

   พิเศษ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์  

๗) นางชมพนุูช  นิยมแยม้ นายช่างพิมพช์าํนาญงาน  คณะทาํงาน 

  สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์  

๘) วา่ที# ร.ต.สุรชยั  ศกัดิZ เอี#ยม นกัจดัการงานทั#วไปชาํนาญการพิเศษ  คณะทาํงาน 

    สาํนกัอาํนวยการ  

๙) นางจิตติยา  ทิมมาศย ์ นกัจดัการงานทั#วไปชาํนาญการ  คณะทาํงาน 

    สาํนกัอาํนวยการ  

๑๐)นางศริวรรณ  โนนดงกลาง เจา้หนา้ที#ธุรการปฏิบติังาน  คณะทาํงาน 

   สาํนกัอาํนวยการ   

๑๑)นางสาวระเบียบ  สมจิตร นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ  คณะทาํงาน 

   สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                   

   และการศึกษาตามอธัยาศยั 

๑๒)นางสาวหทัยา  อินทวงษ ์ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ  คณะทาํงาน 

  สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 

  การศึกษาเอกชน    

๑๓)นายอภิสิทธิZ  บรรจง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ  คณะทาํงาน 

  สาํนกับริหารงานคณะกรรมการ 

  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

๑๔)นางสาวกรวรรณ  ศรีศิลา นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ  คณะทาํงาน 

  สาํนกังาน ก.ค.ศ.  

๑๕)นางจิราพร  จุย้จุลเจิม นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ 

  สาํนกังาน ก.ค.ศ.  คณะทาํงาน 

๑๖)นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ   คณะทาํงาน 

  สาํนกังานรัฐมนตรี  

๑๗)นางภสัศรี  ศิริประภา  นกัวเิทศสัมพนัธ์ชาํนาญการ  คณะทาํงาน 

   สาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 

๑๘)นางสาวธนิษฐา  เทียนไสว นกัจดัการงานทั#วไปปฏิบติัการ  คณะทาํงาน   

 สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

๑๙)นายณทัชยั  ใจเยน็  นิติกรชาํนาญการพิเศษ   สาํนกันิติการ คณะทาํงาน 

 /๒๐)นางอุไรพร  ... 
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๒๐)นางอุไรพร  ศรีมานพ  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ชาํนาญการ  คณะทาํงาน 

  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสาร  

๒๑)นางกลัยา  จนัมณี   นกัจดัการงานทั#วไปชาํนาญการ  คณะทาํงาน 

  สาํนกัตรวจราชการและติดตามประเมินผล        

๒๒)  นายศกัดิพฒัน์  แผนสง่า    เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน  คณะทาํงาน 

    สาํนกัตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

๒๓)นางภทัรวิภา  จนัทบูรณ์ นกัจดัการงานทั#วไปชาํนาญการพิเศษ  คณะทาํงาน 

 สาํนกัการลูกเสือ  ยวุกาชาดและกิจการนกัเรียน  

๒๔)นายเกรียงศกัดิZ  สิทธิเสน นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ  คณะทาํงาน 

 สาํนกักิจการพิเศษ     

๒๕)นางกชกร  เทศพิทกัษ ์   นกัจดัการงานทั#วไปชาํนาญการ    คณะทาํงาน 

 กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง          

๒๖)นางสาววนัรว ี จุลเสน  นกัจดัการงานทั#วไปปฏิบติัการ     คณะทาํงาน 

 กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง          

๒๗)นางสาวกญัญณชั  แจง้ธรรมา เจา้หนา้ที#ตรวจสอบภายใน   คณะทาํงาน 

  หน่วยตรวจสอบภายใน สป.  

๒๘)นายไกรกิตติ พิกุลทอง นกัจดัการงานทั#วไปปฏิบติัการ คณะทาํงาน 

  สาํนกัยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๒ 

๒๙)นางสาวปัทมา รัตนพิทกัษก์ุล  นกัจดัการงานทั#วไปปฏิบติัการ คณะทาํงาน 

   สาํนกัยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๒ 

๓๐)นางสาววาสนา นอ้ยบา้นป่า นกัจดัการงานทั#วไปปฏิบติัการ คณะทาํงาน 

  สาํนกัยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๓ 

๓๑)นายธงจรัส แสงอรุณ นกัจดัการงานทั#วไปปฏิบติัการ คณะทาํงาน 

  สาํนกัยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๔ 

๓๒)นางอารียพ์ร งามกนก นกัจดัการงานทั#วไปปฏิบติัการ คณะทาํงาน 

  สาํนกัยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๕ 

๓๓)นายปัญญา  บูรณะนนัทสิริ นกัจดัการงานทั#วไปชาํนาญการพิเศษ    คณะทาํงาน 

 สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๕ 

๓๔)นายดุสิทธิZ   คงคาหลวง นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ คณะทาํงาน 

   สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๖ 

 /๓๕)นางสาวนํIาฝน  ... 

 



๙๕ 

 

๓๕)นางสาวนํIาฝน  อรรคฮาด นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ คณะทาํงาน 

  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๗        

๓๖)นางสาวสุดา  จุลเสวก นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ คณะทาํงาน 

  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๘ 

  

๓๗)นางอกนิษฐ ์ กุลสุนทร  นกัจดัการงานทั#วไปปฏิบติัการ คณะทาํงาน 

  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๙      

๓๘)นางสาวอมรรัตน์  สอนคง นกัจดัการงานทั#วไปชาํนาญการพิเศษ    คณะทาํงาน 

   สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๑๐ 

๓๙)นายเสถียร  รุกขพนัธ์ นกัจดัการงานทั#วไปชาํนาญการพิเศษ    คณะทาํงาน 

     สาํนกับริหารยทุธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ 

๔๐)นายวทิยา ฉินศิริกุล  นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ   คณะทาํงาน 

  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๑๒         

๔๑)นางสาวรัชนี  มณีรอด เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน คณะทาํงาน 

  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการ 

  การศึกษากรุงเทพมหานคร 

๔๒)นางสาวอุบล  พุม่บา้นเซ่า นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ     คณะทาํงาน 

  กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

๔๓)นางสาวปฤษฎางค ์  เปรมกมล นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ     คณะทาํงาน 

   กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

๔๔)นายศกัดิZ ชยั  ทวศีกัดิZ    หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร คณะทาํงาน 

    และเลขานุการ 

๔๕)นางเพียงจนัทร์  ทองปาน    นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ คณะทาํงาน 

   กลุ่มพฒันาระบบบริหาร             และผูช่้วยเลขานุการ 

๔๖)นางสาวหทยัรัตน์ สวนชาํนิ  นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ คณะทาํงาน

   กลุ่มพฒันาระบบบริหาร             และผูช่้วยเลขานุการ 

  

 

 

/ใหค้ณะทาํงาน... 

 

 



๙๖ 

 

 ให้คณะทาํงานการจดัทาํนโยบายการกาํกับดูแลองค์การที#ดี  ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  มีหนา้ที# 

๑.  ดาํเนินการจดัเตรียมและสนบัสนุนขอ้มูล ในเรื#องต่างๆ เกี#ยวกบันโยบายการกาํกบั
ดูแลองคก์ารที#ดี  เพื#อประกอบการดาํเนินการของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

            ๒. จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี  ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
๓. รายงานผลการดําเนินการการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที# ดี  ของ

สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที#
เกี#ยวขอ้ง 

๔. ปฏิบติังานอื#นๆ ตามที#คณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย 
 

ทัIงนีI  ตัIงแต่ บดันีI เป็นตน้ไป 
 

สั#ง  ณ  วนัที#    ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                       

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๙๗ 

 

 

 

 

�  ที#ปรึกษา 
  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
  นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนาํ        รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
  นายสกนธ์  ชุมทพั  ที#ปรึกษาดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ 
  นายพินิจศกัดิZ   สุวรรณรังค ์ ที#ปรึกษาดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  นายสุรพล  รัตนไชย              ที#ปรึกษาดา้นระบบบริหารจดัการศึกษา 
  นายศกัดิZ ชยั  ทวศีกัดิZ   หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร สป.  
 
�  คณะทาํงาน 

    คณะทาํงานตามโครงการการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี ของสาํนกังาน  
                 ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หน่วยงานที#รับผดิชอบในการขบัเคลื#อนงานสู่การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที#ดี 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. ดา้นรัฐ สังคม และสิ#งแวดลอ้ม  คือ ๑) สาํนกักิจการพิเศษ   ๒) ศูนยป์ระสานงานและ
บริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ๓) สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั   และ ๔) สาํนกัการลูกเสือ  ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน 

๒. ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  คือ  ๑) สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา   ๒) สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ๓) สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และ 
บูรณาการการศึกษาที# ๗ อุดรธานี   ๔)  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๙ อุบลราชธานี   
๕)  สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ สงขลา   และ ๖ ) สาํนกังานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

๓. ดา้นองคก์ร  คือ  ๑) สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
๒) กลุ่มพฒันาระบบบริหาร   ๓) สาํนกันิติการ   ๔) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสาร  และ  
๕)สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. ดา้นผูป้ฏิบติังาน  คือ  ๑) สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั   ๒) สาํนกัอาํนวยการ   และ ๓) สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
 
�  รายงานผล/รูปเล่ม 
  กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  สป. 
  ชัIน 3  อาคารเสมารักษ ์  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ถนนราชดาํเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
  โทรศพัท/์โทรสาร  ๐ ๒๖๒๘ ๖๔๐๙ 
  www. .moe.go.th/psdg 

 



๙๘ 

 

 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

                
 

                                

    

    

    บริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล 

 เพื(อประโยชน์สุขของประชาชน 
 
 

 

 


