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บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

5.1 วัตถุประสงคและวิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขป

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา  ของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงคดังนี้คือ
1)  เพื่อศึกษาภารกิจงานการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

2)  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารคูมือปฏิบัติการนํารอง  สํานักงานปฏิรูปการ

ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับภารกิจงานดานการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

5  พันธกิจ  คือ  การวางแผนกําลังคน  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินผล

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  การสรางเสริมวินัยและจรรยาบรรณ  การพัฒนา

วิชาชีพครูแลวนํามาสรางเครื่องมือวิจยัเพื่อวิเคราะหเนื้อหา  โดยจัดทําเปนแบบสอบถามปลายเปด

และขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญระดับกระทรวงและเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา  กระทรวง

ศึกษาธิการในการตรวจสอบเนื้อหา / องคประกอบของงานบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน 10 คน  ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะหเนื้อหา / องคประกอบงานบุคคลในเขตพื้นที่

การศึกษาและนําเนื้อหามาวิเคราะหระบบงานแลวสรางเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามปลายเปด

เพื่อขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการปฏิบัติงานบุคคลระดับหัวหนาฝาย

และหัวหนางานในหนวยงานทางการศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 10 คน  เพื่อตรวจสอบ

ระบบการบริหารงานบุคคล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามนํามาวิเคราะหระบบการบริหารงาน

บุคคลและสรุปผลการตรวจสอบนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหได

ความสมบูรณ
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5.2  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาไดเอกสารคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูป

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับภารกิจดานการบริหารงานบุคคล 5 พันธกิจ  ที่เขตพื้นที่การศึกษากําลังดําเนินการอยู  สรุป

และอภิปรายผลนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงานบุคคล  เพื่อนํารูปแบบการพัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคคลไปใชปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษาไดโดยตรง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.2.1  การวางแผนกําลังคน  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอยีดดังนี้

1)  รวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา  มีระบบการปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบรูปแบบการกรอก  ขอมูลสารสนเทศ

[เขตบริการ  สํามะโนนักเรียน  ประชากรวัยเรียน  (ปกติ  พิการ  ดอยโอกาส  อยูในพื้นที่พิเศษ)]

(2)  จัดสรางรูปแบบการกรอกขอมูลสารสนเทศ

(3)  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศจากทุกสถานศึกษา
(4)  ทําการประมวลขอมูลและรายงานขอมูลอยางถูกตองทันสมัย

(5)  ติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงความสมบูรณของระบบขอมูล

ภาพ 17  แสดงกระบวนการรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบรูปแบบการกรอกขอมูลสารสนเทศเปนตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนด

กรอบรูปแบบใหสถานศึกษากรอกขอมูลสารสนเทศใหสมบูรณที่สุด

2.  จัดสรางรูปแบบการกรอกขอมูลสารสนเทศเปนการจัดสรางรูปแบบตามที่คณะทํางานกําหนดกรอบ

รูปแบบเอาไว

3.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศจากทุกสถานศึกษาเปนการนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปให    สถานศึกษาทุก

แหงกรอกขอมูลใหสมบูรณและเก็บกลับมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ตั้งคณะทํางาน ปรับปรุง

จัดสรางรูปแบบ จัดเก็บขอมูล ทําการประมวลขอมูล
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4.  ทําการประมวลขอมูลและรายงานขอมูลอยางถูกตองทันสมัยเปนการรวบรวมขอมูลและรายงาน

ขอมูลอยางถูกตองทันสมัยตามยุคเทคโนโลยี

5.  ติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงความสมบูรณของระบบขอมูลเปนการติดตาม  ประเมินผลขอ

มูลวาสมบูรณครบถวนหรือไมเพื่อจะไดพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ การกรอกขอมูลตอไป

2)  ศึกษา  วิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา

ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น

(2)  จัดเก็บขอมูลทุกตําบล

(3)  วิเคราะหขอมูล

(4)  แยกประเภทขอมูล

(5)  จัดเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลแตละประเภท

(6)  ตรวจสอบขอมูล

(7)  จัดทําขอมูลประจาํป

(8)  สรุปและปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบันเสมอ

ภาพ 18  แสดงกระบวนการศึกษา  วิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ

               วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและจัดทํารูปแบบในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่นเปนการตั้งคณะบุคคลเพื่อศึกษา  และจัดทํารูปแบบ

ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น

ตั้งคณะทํางาน

ตรวจสอบขอมูล

จัดเก็บขอมูลทุกตําบล

แยกประเภทขอมูล จัดเรียงลําดับความสําคัญ

วิเคราะหขอมูล

จัดทําขอมูลประจําป

สรุปและปรับปรุงแกไข



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

154

2.  จัดเก็บขอมูลทุกตําบลเปนการนําแบบขอมูลไปสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่นของทุกตําบลในเขตพื้นที่การศึกษา

3.  วิเคราะหขอมูลเปนการนําขอมูลที่เก็บไดทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของ

ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น

4.  แยกประเภทขอมูลเปนการนําขอมูลที่เก็บไดมาแยกเปนประเภท  เปนขอมูลเกี่ยวกับ

การศึกษา  ขอมูลเกี่ยวกบัศาสนา  ขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ  ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ขอมูลเกี่ยวกับ

ประเพณีทองถิ่น

5.  จัดเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลแตละประเภทเปนการจัดเรียงลําดับของขอมูล

ที่ไดจากการแยกประเภทเพื่อใชในการวางแผนกําลังคน

6.  ตรวจสอบขอมูลเปนการติดตามผลการดําเนินการศึกษา  วิเคราะหและจัดทําขอมูล

เกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น

7.  จัดทําขอมูลประจําปเปนการนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจัดทาํขอมูลประจําปของ

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใชในการวางแผนกําลังคน

8.  สรุปและปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบันเสมอเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่นและปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลง

3)  วิเคราะหขอมูลการสูญเสียกําลังคน  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอมูล

(2)  จัดทํารูปแบบขอมูล

(3)  จัดทําขอมูลทุกสถานศึกษาเกี่ยวกบัการสูญเสียกําลังคน  (การสูญเสีย

กําลังคนเปนการออกจากองคการโดย  ลาออก  ยาย  เกษียณ  และสาเหตุอ่ืนๆ เชน  ตาย  ไลออก

ปลดออก  ใหออก)

(4)  ตรวจสอบขอมูล

(5)  วิเคราะหขอมูล

(6)  จัดเรียงลําดับความสําคัญ

(7)  จัดทําฐานขอมูลประจําป

(8)  สรุปและปรับปรุงขอมูล
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ภาพ 19  แสดงกระบวนการวิเคราะหขอมูลการสูญเสียกําลังคน

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอมูลเปนตั้งคณะบุคคล  เพื่อกําหนดรูปแบบของขอมูล

การสูญเสียกําลังคนในทุกกรณี

2.  จัดทํารูปแบบขอมูลเปนการจัดทํารูปแบบขอมูลของการสูญเสียกําลังคนในทุกกรณี

3.  จัดทําขอมูลทุกสถานศึกษาเกี่ยวกับการสูญเสียกําลังคนเปนการนํารูปแบบของการ

กรอกขอมูล  ออกสํารวจขอมูล  และจัดเก็บขอมูลทุกสถานศึกษาเกี่ยวกับการสูญเสียกําลังคนใน

ทุกกรณีเพื่อการวางแผนกําลังคน

4.  ตรวจสอบขอมูลเปนการติดตามผลการดําเนินการจัดทํารูปแบบ  การสํารวจ  การจัด

เก็บขอมูลการสูญเสียกําลังคน

5.  วิเคราะหขอมูลเปนการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลการสูญเสียกําลังคน  เพื่อ

ใชในการวางแผนกําลังคน

6.  จัดเรียงลําดับความสําคัญเปนการนําขอมูลการสูญเสียกําลังคนที่ไดมาจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญ  เพื่อใชในการวางแผนกําลังคน

7.  จัดทําฐานขอมูลประจําปเปนการนําขอมูลที่ได  มาจัดทําเปนขอมูลประจําป  เพื่อใช

ในการวางแผนกําลังคน

8.  สรุปและปรับปรุงขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลการสูญเสียกําลังคน  และปรับปรุง

ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  เพื่อใชประกอบการวางแผนกําลังคน

ตั้งคณะทํางาน

วิเคราะหขอมูล

สรุปและปรับปรุง

จัดทําฐานขอมูล

เรียงลําดับความสําคัญ

ตรวจสอบขอมูล

จัดทําขอมูล

จัดทํารูปแบบ
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4)  จัดทําฐานขอมูลกําลังคนของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา  มีขั้นตอนการปฏิบัติ

งานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อวางรูปแบบขอมูลและกําหนดรูปแบบการสํารวจขอมูล

(2)  จัดเก็บขอมูลดานนโยบาย  แผนปฏิบัติงานและปริมาณงานขององคกรนั้นๆ

(3)  สํารวจขอมูลกําลังคนขององคกร

(4)  เก็บรวบรวมขอมูลกําลังคนขององคกร

(5)  เรียงลําดับความสําคัญของขอมูลกําลังคนขององคกร

(6)  ติดตาม  ประเมินผล  ตรวจสอบขอมูล

(7)  นําเสนอผูมีอํานาจ

(8)  สรุป  ปรับปรุงและแกไขใหเปนปจจุบัน

ภาพ 20  แสดงกระบวนการจัดทําฐานขอมูลกําลังคนของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

จากระบบงานดงักลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อวางรูปแบบขอมูลและกําหนดรูปแบบการสํารวจขอมูลเปนการตั้ง

คณะบุคคลเพื่อวางรูปแบบขอมูลกําลังคนขององคกร  ขอมูลดานนโยบายดานแผนปฏิบัติงาน

ดานปริมาณงานพรอมกําหนดรูปแบบ/วิธีการสํารวจขอมูลดานตางๆ ใหครอบคลุมทุกภารกิจและ

ปริมาณงานดานนั้นๆ ขององคกร

ตั้งคณะทํางาน

จัดเก็บขอมูล

สํารวจขอมูล เก็บรวบรวม

สรุปและปรับปรุง นําเสนอ

ติดตามประเมินผล

เรียงลําดับ
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2.  จัดเก็บขอมูลดานนโยบาย  แผนปฏิบัติงานและปริมาณงานขององคกรนั้นๆ เปน

การนํารูปแบบขอมูลดานนโยบาย  แผนปฏิบัติงานและปริมาณงานขององคกรนั้นๆ ไปสํารวจและ

จัดเก็บขอมูล

3.  สํารวจขอมูลกําลังคนขององคกรเปนการนํารูปแบบขอมูลกําลังคนขององคกรทาง

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและทําการสํารวจตามวิธีการที่กําหนด

4.  เก็บรวบรวมขอมูลกําลังคนขององคกรเปนการเก็บรวบรวมขอมูลกําลังคนขององคกร

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่ทําการสํารวจ

5.  เรียงลําดับความสําคัญของขอมูลกาํลังคนขององคกรเปนการนําขอมูลกําลังคนของ

องคกรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามาจัดเรียงลําดับความสําคัญ

6.  ติดตาม ประเมินผล  ตรวจสอบขอมูลเปนการติดตาม  ประเมินผลขอมูลกําลังคนวา

สมบูรณหรือไม เพื่อใชประกอบการพิจารณาวางแผนกําลังคน

7.  นําเสนอผูมีอํานาจเปนการรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา

8.  สรุป  ปรับปรุงและแกไขใหเปนปจจุบันเปนการรวบรวมขอมูลกําลังคนจากหนวยงาน

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและปรับปรุงแกไขเมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ

5)  วเิคราะหภารกิจของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา  มีข้ันตอน

การปฏิบัติงาน  ดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหภารกิจตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

(2)  แบงความรับผิดชอบ

(3)  รวบรวมภารกิจทั้งหมด

(4)  จัดหมวดหมูและความสําคัญตามโครงสรางขององคกร

(5)  ติดตามประเมินผลภารกิจตามโครงสรางขององคกร

(6)  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงภารกิจขององคกรให

สมบูรณมากที่สุด



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

158

ภาพ 21  แสดงกระบวนการวิเคราะหภารกิจของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหภารกิจตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เปนการตั้งคณะบุคคลเพื่อวิเคราะหภารกิจของสถานศึกษา  และ

เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

2.  แบงความรับผิดชอบเปนการกําหนดหนาที่ของแตละฝายในสถานศึกษา  และ

เขตพื้นที่การศึกษา

3.  รวบรวมภารกิจทั้งหมดเปนการรวบรวมภารกิจทุกอยางของทุกแผนก  ทุกฝายของ

สถานศึกษา  องคกรทางการศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษา

4.  จัดหมวดหมูและความสําคัญตามโครงสรางขององคกรเปนการนําภารกิจทั้งหมดมา

แยกประเภทตามฝาย  ตามแผนก  และจัดลําดับความสําคัญของภารกิจตามโครงสรางขององคกร

ทางการศึกษาเพื่อใชประกอบการพิจารณาการวางแผนกําลังคน

5.  ติดตามประเมินผลภารกิจตามโครงสรางขององคกรเปนการติดตามประเมินผล

การวิเคราะหภารกิจขององคกรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

6.  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงภารกิจขององคกรใหสมบูรณมากที่สุด

เปนการรวบรวมภารกิจทั้งหมดขององคกร  เพื่อนํามาใชพัฒนาองคกรและใชประกอบการพิจารณา

วางแผนกําลังคน  รวมถึงการนําผลการประเมินมาพัฒนา  และปรับปรุงภารกิจขององคกรให

เหมาะสมและสมบูรณมากที่สุด
6) จัดทําแผนกําลังคนของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบและจัดทําแผนกําลังคน

ตั้งคณะทํางาน สรุปและปรับปรุง ติดตาม  ประเมินผล

จัดหมวดหมูรวบรวมภารกิจแบงความรับผิดชอบ
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(2)  ศึกษาโครงสรางและภารกิจขององคกร

(3)  เก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ

(4)  นําขอมูลมาแยกประเภท

(5)  จัดลําดับความสําคัญของขอมูล

(6)  จัดทํากรอบอัตรากําลังขององคกร

(7)  จัดทําแผนการสรรหา

(8)  จัดทําแผนฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่

(9)  จัดทําแผนดานงานประชาสัมพันธ

(10)  ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม

(11)  สรุปเพื่อนําเสนอและปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน

ภาพ 22  แสดงกระบวนการจัดทําแผนกําลังคนของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบและจัดทําแผนกําลังคนเปนการตั้งคณะบุคคล

เพื่อกําหนดกรอบและจัดทําแผนกําลังคน

2.  ศึกษาโครงสรางและภารกิจขององคกรเปนการศึกษาโครงสรางขององคกรทาง

การศึกษาและภารกิจขององคกรนั้นๆตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

3.  เก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเปนการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศทั้งหมด

ที่เกี่ยวของกับการวางแผนกําลังคนจากทุกองคกรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปและปรับปรุง ตรวจสอบ ทําแผนประชาสัมพันธตั้งคณะทํางาน

ศึกษาโครงสรางและภารกิจ ทําแผนฝกอบรม

ทําแผนสรรหาเก็บรวบรวมขอมูล

ทํากรอบอัตรากําลังจัดลําดับ ความสําคัญนําขอมูลมาแยกประเภท



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

160

4.  นําขอมูลมาแยกประเภทเปนการนําขอมูลมาแยกประเภทจะไดสะดวกตอการ

พิจารณาการจัดทําแผนกําลังคน

5.  จัดลําดับความสําคัญของขอมูลเปนการจัดลําดับความสําคัญของขอมูลตามภารกิจ

ขององคการ

6.  จัดทํากรอบอัตรากําลังขององคกรเปนการจัดทํากรอบอัตรากําลังขององคกรตาม

ขนาด  ภารกิจและโครงสรางขององคกรนั้นๆ

7.  จัดทําแผนการสรรหา/การคัดเลือกเปนการจัดทําแผนเพื่อสรรหา / คัดเลือกบุคคล

เขาทํางาน

8.  จัดทําแผนฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่เปนการพัฒนาบุคลากรขององคกรที่มีอยู

ใหมีความรู  ความสามารถ

9.  จัดทําแผนดานงานประชาสัมพันธเปนการจัดทําแผนประชาสัมพันธเพื่อใหทราบถึง

ความตองการกําลังคน  ความตองการในการพัฒนา  ความตองการในการสงเสริม  เผยแพรผลงาน

และความสําเร็จตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

10.  ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมเปนการติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การจัดทําแผนกําลังคน

11.  สรุปเพื่อนําเสนอและปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบันเปนการรวบรวมขอมูลและ

แผนกําลังคนเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

7)  เสนอแนะตนสังกัดในการเกลี่ยอัตรากําลัง  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดรูปแบบ  และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลัง

(2)  รวบรวมขอมูลขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

และหนวยงานการศึกษาในสังกัด

(3)  ประมวลขอมูล  วิเคราะหความตองการจําเปน  และความขาดแคลน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  และหนวยงานการศึกษาในสังกัด

(4)  จัดทําแผนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังคน

(5)  จัดทํารูปแบบการเกลี่ยอัตรากําลัง

(6)  จัดทําวิธีการเกลี่ยอัตรากําลัง

(7)  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน

(8)  สรุปและนําผลการประเมินมาปรบัปรุงพัฒนาการดําเนินงานรอมนําเสนอ

รายงานตอตนสังกัด
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ภาพ 23  แสดงกระบวนการเสนอแนะตนสังกัดในการเกลี่ยอัตรากําลัง

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดรูปแบบและวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังเปนการตั้งคณะบุคคล

เพื่อกําหนดรูปแบบและวิธีการเกลี่ยอัตรากําลัง  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกบุคลากรทุกคนใน

องคกรทางการศึกษาของเขตพื้นที่

2.  รวบรวมขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  และ

หนวยงานการศึกษาในสังกัดเปนการรวบรวมขอมูลขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาของเขตพื้นที่

3.  ประมวลขอมูล  วิเคราะหความตองการจําเปนและความขาดแคลนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  และหนวยงานการศึกษาในสังกัดเปนการรวบรวม

ขอมูลและตรวจสอบความตองการจําเปนและความขาดแคลนขาราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษาตามภารกิจ  ปริมาณของภารกิจ  และขนาดของสถานศึกษา  หนวยงานทางการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา

4.  จัดทําแผนสับเปล่ียนหมุนเวียนกําลังคนเปนการทําแบบในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

กําลังคนของทุกองคกรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

5.  จัดทํารูปแบบการเกลี่ยอัตรากําลังเปนการจัดทํารูปแบบตางๆ ในการเกลี่ยอัตรา

กําลังของบุคลากรเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกบุคลากร  และรักษาประโยชนสูงสุดที่จะเกิดแก

องคการทางการศึกษาที่จะมีผลกระทบทุกฝายของเขตพื้นที่การศึกษา

6.  จัดทําวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังเปนการจัดทํากระบวนการเกลี่ยอัตรากําลังตามรูปแบบ

ตางที่กําหนดไวและเกิดความเปนธรรมแกบุคลากรและผูบริโภคขององคกรนั้นๆ

สรุปและปรับปรุงตั้งคณะทํางาน ติดตาม  ประเมินผล

รวบรวมขอมูล จัดทําวิธีการ

จัดทํารูปแบบจัดทําแผนประมวลขอมูล
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7.  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานเปนการติดตามประเมินผลการเกลี่ยอัตรากําลัง

ครอบคลุมทุกภารกิจทั้งขนาดและปริมาณและมีผลกระทบตอองคกรทางการศึกษาของเขตพื้นที่

หรือไม  อยางไร

8.  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานพรอมนําเสนอรายงาน

ตอตนสังกัดเปนการรวมรวมขอมูลตางๆ รวมทั้งรูปแบบ  วิธีการที่ปรับปรุงแลวนําเสนอตอตนสังกัด
8)  ดําเนินการสรรหา  ประชาสัมพันธงานบุคลากร  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกระบวนการสรรหา / กําหนดกระบวนการ

คัดเลือก / กําหนดวิธีการบรรจุแตงตั้ง / กําหนดวิธีประชาสัมพันธงานบุคคล

(2)  จัดสรางกระบวนการสรรหาบุคคล

(3)  จัดสรางกระบวนการคัดเลือก

(4)  จัดสรางวิธีบรรจุแตงตั้ง

(5)  จัดทําการประชาสัมพันธงานบุคคล

(6)  ติดตามประเมินผลกระบวนการและวิธีการตางๆ วาครอบคลุม  และให

ความเปนธรรมกับทุกคนหรือไม

(7)  สรุปพรอมนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุง  และประชาสัมพันธ

ภาพ 24  แสดงกระบวนการดําเนินการสรรหา  ประชาสัมพันธงานบุคคล

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกระบวนการสรรหา / กําหนดกระบวนการคัดเลือก /

กําหนดวิธีการบรรจุแตงตั้ง / กําหนดวิธีประชาสัมพันธงานบุคคลเปนการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อ

กําหนดกระบวนการสรรหา  กระบวนการคัดเลือก  วิธีการบรรจุแตงตั้ง  วิธีการประชาสัมพันธ

สรุปและปรับปรุงตั้งคณะทํางาน ติดตาม  ประเมินผล

สรางกระบวนการสรรหา การประชาสัมพันธ

การบรรจุแตงตั้งสรางกระบวนการคัดเลือก
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2.  จัดสรางกระบวนการสรรหาบุคคลเปนการนํากระบวนการที่กําหนดไวมาสราง  หรือ

กระทําเพื่อที่จะหาและดึงดูดผูสมัคร  ซึ่งมีความรูความสามารถ  และความกระตือรือรนเพื่อที่จะได

มาและใหสอดคลองกับการวางแผนกําลังคนที่ยังขาดอยู  เร่ิมต้ังแตการประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร  การประชาสัมพันธ  การคัดเลือก  เปนตน

3.  จัดสรางกระบวนการคัดเลือกเปนการนํากระบวนการที่กําหนดไวมาสรางขั้นตอนใน

การคัดเลือกผูสมัครใหไดผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่สุด

4.  จัดสรางวิธีบรรจุแตงตั้งเปนการนํากระบวนการที่กําหนดไวมาสรางขั้นตอนในการรับ

คนเขาทํางานและแตงตั้งใหทํางานในหนาที่ตางๆ ตามวิธีการที่ไดคัดเลือกมา

5.  จัดทําการประชาสัมพันธงานบุคคลเปนการนํากระบวนการหรือวิธีการที่กําหนดไวมา

จัดทํางานประชาสัมพันธงานบุคคล  ซึ่งแทรกอยูทุกขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลเริ่มต้ังแตการ

สรรหาบุคคลเขาทํางานจนกระทั่งออกจากงานไป  นอกจากนี้ยังเปนสื่อรักษาความสัมพันธระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาหรือ ระหวางผูรวมงานดวยกันหรือในหนวยงานกับนอกหนวยงาน

เปนตน

6.  ติดตามประเมินผลกระบวนการและวิธีการตางๆ วาครอบคลุมและใหความเปนธรรม

กับทุกคนหรือไมเปนการติดตามประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตางๆ นั้น  ครอบคลุมทั่วถึงและ

ใหความเปนธรรม  ความเสมอภาคกับบุคลากรภายในหนวยงาน  ภายนอกหนวยงาน  และบุคคล

ทั่วไปที่ใหความสนใจและอยากจะเขามารวมงาน

7.  สรุปพรอมนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงและประชาสัมพันธเปนการรวบรวม

ขอมูลทั้งหมดวาอะไรดีจะไดดําเนินการใหดียิ่งขึ้น  อะไรบกพรองจะไดหาทางแกไขพัฒนาใหดีและ

มีคุณภาพ

9)  ติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดวัตถุประสงคในการประเมินการบริหาร

บุคคล / กําหนดวิธีการประเมินผลการบริหารงานบุคคล / กําหนดผูทําการประเมินผลการบริหาร

งานบุคคล

(2)  จัดสรางวัตถุประสงคของการประเมินผลการบริหารงานบุคคล

(3)  จัดสรางวิธีการประเมินผลการบริหารงานบุคคล

(4)  ตรวจสอบผลการประเมินการบริหารงานบุคคล

(5)  สรุปผลการประเมินและนําผลมาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน
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ภาพ 25  แสดงกระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดวัตถุประสงคในการประเมินการบริหารบุคคล /

กําหนดวิธีการประเมินผลการบริหารงานบุคคล / กําหนดผูทําการประเมินผล  การบริหารงานบุคคล

เปนการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อดําเนินการกําหนดวัตถุประสงคในการประเมินการบริหารงานบุคคล

กําหนดวิธีการประเมินและกําหนดวาจะใหใครเปนผูประเมินบางจะไดสอดคลองกับวัตถุประสงค

และวิธีการประเมิน

2.  จัดสรางวัตถปุระสงคของการประเมินผลการบริหารงานบุคคลเปนการนําวัตถุประสงค

ที่กําหนดไวมาจัดสรางตามประเภทของการประเมินผล  เชน  การประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบและ

วิธีการทํางานจะเขียนวัตถุประสงคอะไรบาง  หรือประเมินเพื่อปรับปรุงวิธีการเลือกสรรคนเขาทํางาน

เปนตน

3.  จัดสรางวิธีการประเมินผลการบริหารงานบุคคลเปนเปนการสรางวิธีการประเมินผล

การบริหารงานบุคคลใหตรงตามวัตถุประสงค

4.  ตรวจสอบผลการประเมินการบริหารงานบุคคลเปนการติดตามผลการประเมิน

การบริหารงานบุคคลวาครบถวนสมบูรณหรือไมตรงตามวัตถุประสงคของการประเมินหรือไม

5.  สรุปผลการประเมินและนําผลมาดาํเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

ประเมินผลและปรับปรุงการทํางานเปนการรวบรวมผลการประเมิน  และนําผลการประเมินไป

ดําเนินการเพื่อใหไดงานหรือบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

5.2.2  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียด

ดังนี้

1)  วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

ตั้งคณะทํางาน

สรางวัตถุประสงค

สรุปและปรับปรุง ตรวจสอบ

สรางวิธีการประเมิน
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(2)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร

(3)  ดําเนินการวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเรียงลําดับความ

สําคัญที่จะเปนตองไดรับการพัฒนาบุคลากร

(4)  ติดตามและประเมินผลการวิเคราะห

(5)  สรุปพรอมนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุง  และนําเสนอผูบังคับ

บัญชาเพื่อดําเนินการตอไป

ภาพ 26  แสดงกระบวนการวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเปนการตั้งคณะ

บุคคลเพื่อวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร

2.  ดําเนินการวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเรียงลําดับความสําคัญที่

จะตองไดรับการพัฒนาบุคลากรเปนการใหคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการวิเคราะหความ

จําเปนในการพัฒนาบุคลากรวาจะพัฒนาใคร  พัฒนาเรื่องอะไร  พัฒนาดวยวิธีไหน  จะพัฒนา

อยางไร  กอน-หลัง  เรียงลําดับความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนา เปนตน

3.  ติดตามและประเมินผลการวิเคราะหเปนการตรวจสอบและประเมินผลการวิเคราะห

ความจําเปนในการพัฒนา

4.  สรุปพรอมนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุง  และนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ

ดําเนินการตอไปเปนการรวบรวมผลการประเมินและนําผลการประเมินมาพัฒนา  และปรับปรุง

กระบวนการวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร

2) จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแผน  ประเภท  และรูปแบบในการพัฒนา

บุคลากร

ตั้งคณะทํางาน

ติดตามและประเมินผลวิเคราะหความจําเปน

สรุปและปรับปรุง
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(2)  จัดแบงประเภทของการพัฒนาบุคลากร

(3)  จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร

(4)  จัดทํารูปแบบในการพัฒนาบุคลากร

(5)  ติดตามและประเมินผลความสมบูรณของแผนควบคุมความจําเปนในการ

พัฒนาบุคลากร

(6)  สรุปพรอมนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ 27  แสดงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแผน  ประเภท  และรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร

เปนแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดแผน  ประเภท  และรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งจะ

สรางเสริมและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  ความรูความสามารถทักษะ  อุปนิสัย

ทัศนคติและวิธีการในการทํางานที่เปนผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานเปนตน

2.  จัดแบงประเภทของการพัฒนาบุคลากรเปนการนําแผนที่คณะทํางานกําหนดไวมา

แบงเปนประเภท  ใหเหมาะสมกับวิธีการพัฒนาบุคลากร

3.  จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเปนการนําแผนที่คณะทํางานกําหนดไวและประเภท

ที่แบงไวมาเขียนแผนเพื่อกําหนดขั้นตอนของการพัฒนา เชนจะพัฒนาฝายไหนกอน

พัฒนาเรื่องอะไร และในการพัฒนาจะใชวิธีการพัฒนาแบบใด เปนตน

4.  จัดทํารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรเปนการนําแผนการพัฒนามาจัดทํารูปแบบของ

การพัฒนาเชน การพัฒนาบุคลากรจะใชวิธีใหการศึกษา  ฉะนั้นจะตองจัดทํารูปแบบวา การให

การศึกษานั้นจะใชกิจกรรมอะไรซึ่งจะตองสอดคลองกับหลักสูตรและวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผน

ตั้งคณะทํางาน ติดตามประเมินผลสรุปและปรับปรุง

แบงประเภท จัดรูปแบบทําแผน
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5.  ติดตามและประเมินผลความสมบูรณของแผนควบคุมความจําเปนในการพัฒนา

บุคลากรเปนการติดตามตรวจสอบและประเมินวาแผนที่เขียนไวนั้นเรียงลําดับความจําเปนของ

การพัฒนาที่วิเคราะหไวหรือไม ครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม  พรอมเลือกวิธีการพัฒนาเหมาะสม

หรือไม  เปนตน
6.  สรุปพรอมนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปนการรวบรวมขอมูลตามที่ไดติดตามตรวจสอบและประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

3)  ดําเนินการพัฒนาตามแผน  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดการดําเนินงานพัฒนาตามแผน

(2)  ดําเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว (ปฐมนิเทศ / ฝกอบรม / ศึกษาดูงาน /

ศึกษาตอ / ประชุมเชิงปฏิบัติการเปนตน)

(3)  ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรแตละครั้ง

(4)  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพตอไป

ภาพ 28  แสดงกระบวนการดําเนินการพัฒนาตามแผน

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดการดําเนินงานพัฒนาตามแผนเปนตั้งคณะบุคคลเพื่อ

กําหนดการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่วางไว

2.  ดําเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว(ปฐมนิเทศ / ฝกอบรม / ศึกษาดูงาน / ศึกษาตอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเปนตน) เปนการจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่วางไว

ตั้งคณะทํางาน

ดําเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผล

สรุปและปรับปรุง
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3.  ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรแตละครั้งเปนติดตามตรวจสอบวา  การ

พัฒนาบุคลากรที่ทําไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด  มีปญหาอุปสรรค

ประการใด  รวมทั้งติดตามดูผลวาหนวยงานและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา  หรือไดรับประโยชน

จากโครงการหรือแผนที่ดําเนินการไปแลวเพียงใด  คุมคาหรือไม
4.  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงแกไขเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มี                    ประ

สิทธิภาพตอไปเปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลแลวนํามาปรับปรุง  และพัฒนาแผนการ

พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4)  จัดตั้งศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีข้ันตอน

การปฏิบัติงาน  ดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบศูนยสงเสริมวิชาการในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

(2)  จัดทําวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่

การศึกษา

(3)  จัดทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมวิชาการของศูนยสงเสริมวิชาการในระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา

(4)  ดําเนินการรับสมัครสมาชิกศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

(5)  จัดตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ

ใหบริการสมาชิก

(6)  ติดตามและประเมินผลงานของศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่

การศึกษา

(7)  สรุปนําผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศูนยสงเสริมวิชาการในระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา

ภาพ 29  แสดงกระบวนการจัดตั้งศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทําวัตถุประสงค

สรุปและปรับปรุงแตงตั้งคณะทํางาน

จัดทํากิจกรรม

ตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

รับสมัครสมาชิก
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จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เปนตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบ/โครงสราง/ขอบังคับศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่

การศึกษา

2.  จัดทําวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เปนการจัดทําวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ

สนับสนุนและสงเสรมิกรอบ / โครงสรางและขอบังคับ
3.  จัดทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมวิชาการของศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่         การศึกษาเปน

การจัดทํา/สรางกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมวิชาการของศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4.  ดําเนินการรับสมัครสมาชิกศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนการ

รับสมัครสมาชิกศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.  จัดตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหบริการ

สมาชิกเปนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหบริการสมาชิก

6.  ติดตามและประเมินผลงานของศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปน

การนิเทศติดตามและประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตางๆ วามีปญหา อุปสรรคอะไรหรือไม

อยางไร
7.  สรุปนําผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการของ

ศูนยสงเสริมวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5)  สงเสริมเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขั้นตอน            การปฏิบัติ

งานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบหรือโครงสรางของเครือขายที่พัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

(2)  จัดตั้งกรอบหรือโครงสรางของเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศึกษา

(3)  ขยายเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(4)  ประเมินเพื่อตรวจสอบการทํางานของเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
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(5)  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงสงเสริมเครือขายที่พัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอไป

ภาพ 30  แสดงกระบวนการสงเสริมเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบหรือโครงสรางของเครือขายที่พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเปนตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบหรือโครงสรางของเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

2.  จัดตั้งกรอบหรือโครงสรางของเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน

การจัดทํากรอบหรือโครงสรางของเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.  ขยายเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนการขยายเครือขายจาก  1

เปน 5 คือ  ตนแบบ (แมขาย) 1 คน จะตองขยายหาลูกขาย(ลูกทีม / สมาชิก) 5 คน  เมื่อลูกทีม / ลูกขาย /

สมาชิกไดรับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพและสามารถเปนตนแบบไดก็จะออกหาลูกทีมของตนเองอีกคนละ 5

คน  ไปเรื่อยๆ แบบลูกโซ

4.  ประเมินเพื่อตรวจสอบการทํางานของเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศึกษาเปนการนิเทศติดตามและประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตางๆ วามีปญหา อุปสรรค

อะไรหรือไม  อยางไร
5.  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงสงเสริมเครือขายที่พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตอไปเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาปรับปรุงสงเสริมเครือขายที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.2.3  การประเมินผลการปฏิบัติตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขั้นตอน

การปฏิบัติงานในรายละเอียดดังนี้

1)  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงาน  มีขั้นตอน

ปฏิบัติงานดังนี้

แตงตั้งคณะทํางาน

ขยายเครือขายโครงสราง ประเมิน

สรุปและปรับปรุง
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(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานและกรอบ

ตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงาน

(2)  สรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(3)  สรางตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงาน

(4)  ประเมินผลเพื่อตรวจสอบมาตรฐานและตัวชี้วัด

(5)  นําผลมาปรับปรุงและสรุปมาตรฐานตัวชี้วัด

ภาพ 31  แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงาน

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานและกรอบตัวชี้วัด

ดานการปฏิบัติงานเปนการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน

และกําหนดกรอบตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน

2.  สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานตามลักษณะ

ของงาน
3.  สรางตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงานเปนการสรางตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลแหงความสําเร็จ ของงานนั้นๆ

4.  ประเมินผลเพื่อตรวจสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดเปนการติดตามตรวจสอบการกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน

5.  นําผลมาปรับปรุงและสรุปมาตรฐานตัวชี้วัดเปนการรวบรวมผลการประเมิน มา     ปรับปรุงตัวชี้

วัดเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภาพแลวสรุปเปนมาตรฐานตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน

2)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน  มีข้ันตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดหลักเกณฑการประเมิน / กําหนดวิธีการ

ประเมิน / กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน

(2)  สรางวัตถุประสงคการประเมิน

ตั้งคณะทํางาน สรุปและปรับปรุง

สรางมาตรฐาน สรางตัวชี้วัด ประเมินผล
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(3)  สรางหลักเกณฑการประเมิน

(4)  สรางวิธีการประเมิน

(5)  ตรวจสอบหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

(6)  สรุปและปรับปรุงเพื่อนําไปใชตอไป

ภาพ 32  แสดงกระบวนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดหลักเกณฑการประเมิน / กําหนดวิธีการประเมิน /

กําหนดวัตถุประสงคการประเมินเปนแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดเกณฑการประเมินที่จะทําใหงาน

ที่ประเมินประสบผลสําเร็จ / กําหนดวธิีการประเมินผลงานตามลักษณะของงาน / การกําหนด

วัตถุประสงคของการประเมินวา  จะประเมินอะไร  ประเมินอยางไร  ประเมินไปทําอะไร
2.  สรางวัตถุประสงคการประเมินเปนการสรางวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว  เชน

ประเมินเพื่อใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเพื่อพัฒนาบุคลากร  หรือปรับปรุงสมรรถภาพ

บุคลากรใหดียิ่งขึ้น  หรือประเมินเพื่อปรับปรุงตําแหนง  เล่ือนตําแหนง  เปนตน

3.  สรางหลักเกณฑการประเมินเปนการนําวัตถุประสงคของการประเมินแตละดานมา

สรางเกณฑการประเมินวาจะตองมีผลการปฏิบัติงานขนาดไหนจึงจะผานเกณฑแตละขอและเกณฑ

การผานจะตองระบุตอไปวาผานแบบใดเชน พอใช  ดี  ดีมาก  เปนตน และเมื่อนําวัตถุประสงค

แตละขอซ่ึงอยูในดานเดียวกันมารวมกันจะตองไดอยางนอยเทาไรจึงจะถือวาผานวัตถุประสงคดาน

นั้นๆ เปนตน

4.  สรางวิธีการประเมินเปนการนําวิธีการประเมินที่หลากหลายมาใชใหเหมาะสมกับ

วตัถุประสงคของการประเมิน  ฉะนั้นวิธีประเมินที่ตองสรางจึงเปนวิธีประเมินที่นิยมใชกัน  เชน

มาตรประเมินคา  การจัดลําดับ  การตรวจสอบรายการ  การบันทึกเหตุการณสําคัญ  การประเมิน

โดยผลงาน  การสัมภาษณ  เปนตน

ตั้งคณะทํางาน สรุปและปรับปรุง

สรางวัตถุประสงค สรางเกณฑประเมิน สรางวิธีประเมิน

ตรวจสอบ
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5.  ตรวจสอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินเปนการติดตาม  ประเมินผลการสราง

หลักเกณฑ  และวิธีการประเมินวาครอบคลุมวัตถุประสงคทุกขอในแตละดานหรือไม
6.  สรุปและปรับปรุง  เพื่อนําไปใชตอไปเปนการรวบรวมขอมูลและผลการประเมิน

มีความสมบูรณ  เหมาะสมมากนอยเพียงใดจะไดปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพกอนนําเสนอเพื่อใชตอไป

3)  จัดทําแบบประเมินการปฏิบัติงาน  มีข้ันตอนปฏิบัติงานดังนี้

                              (1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดรูปแบบประเมินการปฏิบัติงาน

                              (2)  จัดทําแบบประเมินการปฏิบัติงาน

                              (3)  ติดตามตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินการปฏิบัติงาน

                              (4)  สรุปและนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและนําไปใชตอไป

ภาพ 33  แสดงกระบวนการจัดทําแบบประเมินการปฏิบัติงาน

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดรูปแบบประเมินการปฏิบัติงานเปนการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อ

กําหนดแบบประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินและวิธีการประเมิน

2.  จัดทําแบบประเมินการปฏิบัติงานเปนการจัดทําแบบประเมินตามที่กําหนดไว

3.  ติดตามตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินการปฏิบัติงานเปนการติดตาม

ตรวจสอบวาแบบประเมินที่จัดทํานั้นครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม  ถูกตองตามวิธีการประเมิน

หรือไม

4. สรุปและนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและนําไปใชตอไปเปนการรวบรวมขอมูล

และผลการประเมินวามีขอบกพรองหรือไม  ถามีก็ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณเพื่อเสนอขอความ

เห็นชอบและใชตอไป
4)  นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

ตั้งคณะทํางาน

จัดทําแบบประเมิน ติดตามตรวจสอบ

สรุปและปรับปรุง
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(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดวิธีการนําเสนอคณะกรรมการ  เขตพื้นที่

การศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ

(2)  นําเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(3)  นําเสนอตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงาน

(4)  นําเสนอวัตถุประสงคของการประเมินการปฏิบัติงาน

(5)  นําเสนอหลักเกณฑการประเมิน

(6)  นําเสนอวิธีการประเมิน

(7)  นําเสนอแบบการประเมิน

(8)  ตรวจสอบขั้นตอนการนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให

ความเห็นชอบ

(9) สรุปและปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการนําเสนอเพื่อใหความเห็นชอบ

ภาพ 34  แสดงกระบวนการนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดวิธีการนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหความเห็น

ชอบเปนการตั้งคณะบุคคล  เพื่อกําหนดวิธีการขั้นตอนในการนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

2.  นําเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานที่สรางไว

เรียบรอยแลวนําเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดไว

3.  นําเสนอตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงานเปนการนําตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงานที่สรางไว

เรียบรอยแลวนําเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดไว
4.  นําเสนอวัตถุประสงคของการประเมินการปฏิบัติงานเปนการนําวัตถุประสงคของการประเมินการ

ปฏิบัติงานที่สรางไวเรียบรอยแลวนําเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดไว

ตั้งคณะทํางาน

มาตรฐาน ตัวชี้วัด วัตถุประสงค หลักเกณฑ วิธีการ

แบบประเมินตรวจสอบสรุปและปรับปรุง
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5.  นําเสนอหลักเกณฑการประเมินเปนการนําหลักเกณฑการประเมินที่สรางไว

เรียบรอยแลวนําเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดไว

6.  นําเสนอวิธีการประเมินเปนการนําวิธีการประเมินที่สรางไวเรียบรอยแลวนําเสนอตอ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดไว

7.  นําเสนอแบบการประเมินเปนการนําแบบการประเมินที่สรางไวเรียบรอยแลว

นําเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดไว
8.  ตรวจสอบขั้นตอนการนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบเปนการติด

ตามตรวจสอบ  และประเมินผลการนําเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาวามี        ขั้นตอนใดไมเหมาะสม

หรือไม

9.  สรุปและปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการนําเสนอเพื่อใหความเห็นชอบเปนการรวบรวม

ขอมูลและผลการประเมินเพื่อนํามาปรับปรุง  และพัฒนาข้ันตอนการนําเสนอตอคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษาตอไป
5)  ดําเนินการประเมินและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด    มีขั้นตอน

ปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการประเมิน

(2)  ดําเนินการประเมินดวยตนเอง

(3)  ดําเนินการประเมินโดยผูบังคับบัญชา

(4)  ดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการ

(5)  ติดตามตรวจสอบการประเมิน

(6)  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการประเมินผล

ภาพ 35  แสดงกระบวนการดําเนินการประเมินและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กําหนด

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

สรุปและปรับปรุง

ประเมินดวยคณะกรรมการประเมินดวยผูบังคับบัญชาประเมินดวยตนเอง

ตั้งคณะทํางาน ติดตามตรวจสอบ
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1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการประเมินเปนการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนด

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการประเมินแตละครั้ง

2.  ดําเนินการประเมินดวยตนเองเปนการใหผูถูกประเมินทําการประเมินตนเองเพื่อ

เปดโอกาสใหดําเนินการประเมินตนเอง  ซึ่งสวนใหญจะประเมินดวยวิธีการเขียนรายงาน (Free –

form Essay) เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูปฏิบัติงานและสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน

กับผูบริหาร

3.  ดําเนินการประเมินโดยผูบังคับบัญชาเปนการประเมินโดยหัวหนาหนวยงาน

หรือองคกรหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานสวนใหญประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน  คุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน  ประเมินเปรียบเทียบเปน รายบุคคล  เปนตน

4.  ดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการเปนการประเมินโดยคณะบุคคลสวนใหญ

เปนการประเมินความกาวหนาของงาน  ประเมินเพื่อเลื่อนและปรับปรุงตําแหนง  เปนตน  เปนการ

ประเมินตามมาตรฐานงานที่กําหนดไว
5.  ติดตามตรวจสอบการประเมินเปนการติดตามตรวจสอบการประเมินแตละครั้งเปน

ไปตามวัตถุประสงคของการประเมินหรือไม

6.  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการประเมินผลเปนการนําผล

การประเมินมาวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหมาพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน

6)  นําผลการประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคล  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหผลการประเมิน / กําหนดกรอบการนําผล

ประเมินไปใช

(2)  ทําการวิเคราะหผลการประเมินทุกรูปแบบและวิธีการตามวัตถุประสงค

(3)  จัดทําวิธีการนําผลการประเมินไปใชในการบริหารบุคคล

(4)  ติดตาม  ตรวจสอบ  การนําผลการประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคล

(5)  สรุปและปรับปรุงการนําผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

บริหารงานบุคคล
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ภาพ 36  แสดงกระบวนการนําผลการประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคล

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหผลการประเมิน / กําหนดกรอบการนําผลประเมิน

ไปใชเปนการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบการวิเคราะห / กําหนดกรอบการนําผลการประเมินไปใช

2.  ทําการวิเคราะหผลการประเมินทุกรูปแบบ  และวิธีการตามวัตถุประสงค  เปนการ

วิเคราะหผลการประเมินทุกรูปแบบตามวัตถุประสงคของการประเมิน  คิดหาระบบคุณธรรม

3.  จัดทําวิธีการนําผลการประเมินไปใชในการบริหารบุคคลเปนการนําผลการประเมิน

ที่ไดไปใชพัฒนาการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.  ติดตาม  ตรวจสอบ  การนําผลการประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคลเปน

การติดตาม  ตรวจสอบการนําผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใชพัฒนาการบริหารงานบุคคล

5.  สรุปและปรับปรุงการนําผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร

งานบุคคลเปนการรวบรวมขอมูลและผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารบุคคล

5.2.4  การเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ในรายละเอียด

ดังนี้
1)  กําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมโดยใหสถานศึกษาและชุมชน           มีสวนรวม

มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบคุณธรรมและจริยธรรม

(2)  จัดทํามาตรฐานดานคุณธรรม

(3)  จัดทํามาตรฐานดานจริยธรรม

(4)  ตรวจสอบความสมบูรณของมาตรฐาน

(5)  สรุปและปรับปรุงตอไป

ตั้งคณะทํางาน

วิเคราะหผล วิธีนําผลการประเมินไปใช ติดตาม ตรวจสอบ

สรุปและปรับปรุง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

178

ภาพ 37  แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมโดยใหสถานศึกษาและชุมชน

มีสวนรวม

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบคุณธรรมและจริยธรรมเปนการตั้งคณะบุคคล

ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา  ตัวแทนประชาชนในชุมชน  ตัวแทนผูปกครอง

ตัวแทนศิษยเกา  ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทนครู  ตัวแทนองคกรมหาชนทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนที่

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  เปนตนมารวมกัน  กําหนดกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรของ

องคกรทางการศึกษา

2.  จัดทํามาตรฐานดานคุณธรรมเปนการนํากรอบคุณธรรมที่กําหนดไวมาจัดทําเปน

มาตรฐานดานคุณธรรมประจําสถานศึกษา

3.  จัดทํามาตรฐานดานจริยธรรมเปนการนํากรอบจริยธรรมที่กําหนดไวมาจัดทําเปน

มาตรฐานดานจริยธรรมประจําสถานศึกษา

4.  ตรวจสอบความสมบูรณของมาตรฐานเปนติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณธรรม

และจริยธรรมที่จัดทําขึ้นครอบคลุมกรอบที่กําหนดไวหรือไมและควรสอดคลองกับจรรยาบรรณของ

ขาราชการ  จรรยาบรรณครู  และการทํางานตามรอยพระยุคลบาท

5.  สรุปและปรับปรุงตอไปเปนรวบรวมขอมูลและผลการประเมินการจัดทํามาตรฐาน

ถายังไมครอบคลุมกรอบที่กําหนดหรือไมสอดคลองกับจรรยาบรรณของขาราชการ  จรรยาบรรณ

ของครูและการทํางานตามรอยพระยุคลบาท  จะตองปรับปรุงแกไขตอไป

2)  การดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบในการดําเนินงาน
(2) จัดทําแผนการดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด

                              (3)  กําหนดเนื้อหากิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

ตั้งคณะทํางาน

มาตรฐานคุณธรรม มาตรฐานจริยธรรม ตรวจสอบ

สรุปและปรับปรุง
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                              (4)  ยกยอง  เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี

                              (5)  ติดตามประเมินผล

                              (6)  นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติตอไป

ภาพ 38  แสดงกระบวนการการดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบในการดําเนินงานเปนการตั้งคณะบุคคลเพื่อนํา

กรอบมาตรฐานมากําหนดกรอบแผนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

2.  จัดทําแผนการดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดเปนการนํากรอบแผนการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานมาจัดทําแผนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
3.  กําหนดเนื้อหากิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาเปนการกําหนด

เนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากร  ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาคุณ

ธรรมและจริยธรรมควรมีหลักใหญๆอยางนอย 3 ประการ  คือ

3.1  การปองกันปญหา  อันกอใหเกิดการกระทําผิดจริยธรรม  เชน  สภาพแวดลอม

ไมเปดโอกาสใหคนทําชั่ว  ยกยองผูประพฤติดีตอสาธารณชน

3.2  การแกปญหาทางจริยธรรม  ตองรูวาปญหาเกิดจากอะไร  ดําเนินการแกปญหา

ดวยปญญา

3.3  การพัฒนาและปลูกฝงคานิยม  โดยการใชกระบวนการตางๆ  เชน  อบรม

ขัดเกลา  ทฤษฎีจูงใจ  อบรมจริยธรรมแบบเขม  การเลียนแบบจากตัวอยางที่ดี  เปนตน

4.  ยกยอง  เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดีเปนการประกาศยกยอง  เชิดชูเกียรติ

บุคลากรที่ดีคุณธรรมและจริยธรรมตอสาธารณชน  ตอสังคมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีตอไป

5.  ติดตามประเมินผลเปนการนิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการ
นั้นมีปญหาอุปสรรคหรือไม  กิจกรรมครอบคลุมตามกรอบที่คณะทํางานกําหนดหรือไม  อยางไร

6.  นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติตอไปเปนการนําผลการประเมิน

ตั้งคณะทํางาน นําผลมาปรับปรุง

กําหนดเนื้อหากิจกรรมจัดทําแผน ยกยอง เชิดชูเกียรติ

ติดตามประเมินผล
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มาพัฒนาปรับปรุงใหสมบูรณและมีคุณภาพเพื่อใชเปนแผนการปฏิบัติตอไป

3)  กําหนดมาตรการในการปองกันการกระทําผิดวินัย  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหสภาพมูลเหตุ/ปญหาที่ทําใหบุคลากร
ขาดวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและกําหนดกรอบการปองกันการกระทําผิดวินัย

(2)  จัดทํามาตรการในการปองกันการกระทําผิดวินัย

(3)  รณรงคและสงเสริมใหผูมีหนาที่รักษาวินัยปฏิบัติอยางจริงจังและสม่ําเสมอ

(4)  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักของศาสนา

(5)  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

(6)  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขในการปองกัน

ภาพ 39  แสดงกระบวนการกําหนดมาตรการในการปองกันการกระทําผิดวินัย

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหสภาพมูลเหตุ/ปญหาที่ทําใหบุคลากรขาดวินัย

คุณธรรม  จริยธรรมและกําหนดกรอบการปองกันการกระทําผิดวินัยเปนการตั้งคณะบุคคลเพื่อ

กําหนดกรอบเปนมาตรการในการปองกันการกระทําผิดวินัย

2.  จัดทํามาตรการในการปองกันการกระทําผิดวินัยเปนการหาวิธีการปองกันการกระทํา

ผิดวินัยของบุคลากร  เชน  การเสริมสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานดําเนินไปตาม

ระเบียบวินัยที่กําหนดไวดวยความสบายใจมุงสรางความเขาใจอันดีระหวางผูปฏิบัติงานกับองคกร

ใหเขาใจถึงความสําคัญของระเบียบวินัย  บุคลากรทุกคนตองปฏิบัตติามระเบียบวินัยถากระทําผิด

หรือไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ก็มีบทลงโทษกําหนดไว

สรุปและปรับปรุง

รณรงคและสงเสริม จัดกิจกรรมจัดทํามาตรการปองกัน

ตั้งคณะทํางาน ติดตาม  ประเมินผล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

181

3.  รณรงคและสงเสริมใหผูมีหนาที่รักษาวินัยปฏิบัติอยางจริงจังและสม่ําเสมอเปนการ

ชี้แจงและสงเสริมใหหัวหนาหนวยงานตองรักษาวินัยและเสริมสรางวินัยที่ดีใหเกิดขึ้นในหนวยงาน

ชี้ใหเห็นและเขาใจวาวินัยไมใชสิ่งนากลัวสําหรับผูประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  ความศักดิ์สิทธิ์ของวินัย

อยูที่ความเขาใจในคุณคา  และศรัทธาของผูปฏิบัติตามและการบริหารงานของหนวยงานนั้นๆ ซึ่ง

การสงเสริมวินัยอาจทําได  โดยสรางปจจัยดังนี้

3.1   ความสํานึกในหนาที่ทําใหบุคลากรทํางานตามหนาที่และรักษาวินัยตามหนาที่

3.2   ความรับผิดชอบทําใหตั้งใจปฏิบัติหนาที่รักษาประโยชนขององคกร  อุทิศเวลา

และรักษาความลับขององคกร

3.3   ความรักเกียรติศักดิ์  ทําใหรักษาชื่อเสียง  ไมทุจริตและหาผลประโยชนโดยมิชอบ

3.4   ความรักสภาพแวดลอม  ทําใหตั้งใจทํางาน  มีความสามัคคี  ชวยเหลือกัน

3.5   ขวัญและกําลังใจ  ทําใหตั้งใจทําดีและสงเสริมใหมีวนิัย

3.6   ความรวมมือรวมใจ  ทําใหมีความสามัคคีกลมเกลียว  ทํางานประสานกันและ

ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา

3.7   อุดมคติเปาหมายที่กําหนดไวเปนแนวทาง  เปนจุดเริ่มของความตั้งใจ  มุงมั่น

ทุมเทและสรางวินัยของตนเองไปสูเปาหมาย

3.8   ความภูมิใจเปนสิ่งจูงใจใหทํางานไดผลดี

3.9   ความกลัว เชนกลัวการทําผิด  กลัวเสียชื่อเสียง  กลัวถูกดูหมิ่น  เปนตน  ทําให

ประพฤติตามวินัย

3.10  ความละอาย  ทําใหไมอยากทําในสิ่งที่ไมถูกตอง

3.11  ความบริสุทธิ์ใจ  ทําใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  เที่ยงธรรม

3.12  ความเคยชิน  เคยชินแตการทําสิ่งที่ถูกตองเสมอยอมไมมีโอกาสทําผิดวินัย

4.  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักของศาสนาเปนการที่หนวยงาน

หรือองคกรจัดกิจกรรมทางศาสนาอยูเปนประจําจะทําใหเกิดความละอาย  และเกรงกลัวตอบาป

ไมกลากระทําในสิ่งที่ผิด

5.  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเปนการนิเทศติดตามการดําเนินการตาม

ข้ันตอนวามีปญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร

6.  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขในการปองกันเปนการรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับกิจกรรม  และขั้นตอนในการดําเนินงานตางๆ หากพบปญหาก็ปรับปรุงแกไขใหดีมี

ประสิทธิภาพ
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5.2.5  การพัฒนาวิชาชีพครู  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดดังนี้
1)  สงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ        มีขั้นตอน

ปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมครูและผูบริหารสถานศึกษาให

มีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ

(2)  จัดทําขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

(3)  จัดทําแผนสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณวุฒิตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

(4)  ดําเนินการตามแผน

(5)  จัดประชุมสัมมนาเพื่อใหผูบริหารและครูทราบถึงสถานภาพทางคุณวุฒิ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

(6)  ตรวจสอบการดําเนินงาน

(7)  สรุปและปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน

ภาพ 40  แสดงกระบวนการสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ

                จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมครูและผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณวุฒิ

ตามมาตรฐานวิชาชีพเปนการตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมครูและผูบริหารสถานศึกษา

มีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพที่กฎหมายกําหนด

2.  จัดทําขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เชน  ระดับ  เพศ  วุฒิ  อายุ  อายุราชการ  ชั้นที่สอน  วิชาที่สอนเปนตน

3.  จัดทําแผนสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ

เปนการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่ง

มีคุณภาพและมาตรฐานสมกับเปนวิชาชีพชั้นสูงดังปรากฏในหมวดที่ 7 แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

สรุปและปรับปรุง

ดําเนินตามแผนทําแผนทําขอมูล ประชุมสัมมนา

ตั้งคณะทํางาน ตรวจสอบ
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4.  ดําเนินการตามแผนเปนการดําเนินงานตามแผนที่วางไวในขอ 3  เพื่อใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสมกับเปนวิชาชีพชั้นสูง

5.  จัดประชุมสัมมนาเพื่อใหผูบริหารและครูทราบถึงสถานภาพทางคุณวุฒิตามมาตรฐาน

วิชาชีพเปนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได

ทราบถึงสถานภาพทางคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองสูคุณภาพ  และมาตรฐาน

สมกับเปนวิชาชีพชั้นสูงและมีคุณสมบัติครบถวนในการจะไดรับใบประกอบวิชาชีพ

6.  ตรวจสอบการดําเนินงานเปนการนิเทศติดตามและประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน

ตางๆ วามีปญหา อุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร

7.  สรุปและปรับปรุงแผนและการดําเนินงานเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการ

ประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2)  วางแผนและพัฒนาครู  ผูบริหารสถานศึกษาใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  มีขั้น

ตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแผนและการพัฒนาครู  ผูบริหารใหปฏิบัติ

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

(2)  จัดทําแผนเพื่อพัฒนาครู  ผูบริหารใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

(3)  ดําเนินการตามแผน

(4)  ติดตาม ประเมินผลและ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผน

(5)  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงแผน  และแนวทางการ

พัฒนาครู  ผูบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพ 41  แสดงกระบวนการวางแผนและพัฒนาครู  ผูบริหารสถานศึกษาใหปฏิบัติตามเกณฑ

              มาตรฐานวิชาชีพ

ตั้งคณะทํางาน

ดําเนินการตามแผนจัดทําแผน ติดตาม ประเมินผล

สรุปและปรับปรุง
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จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแผนและการพัฒนาครู  ผูบริหารใหปฏิบัติตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพเปนการตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมครู  และผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพที่กฎหมายกําหนด

2.  จัดทําแผนเพื่อพัฒนาครู  ผูบริหารใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพเปนการ

จัดทําแผนเพื่อสงเสริมใหครู  และบุคลากรทางการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานสมกับเปนวิชาชีพชั้นสูงดังปรากฏในหมวดที่ 7  แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

3.  ดําเนินการตามแผนเปนการดําเนินงานตามแผนที่วางไวในขอ 2  เพื่อใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสมกับเปนวิชาชีพชั้นสูง

4.  ติดตาม ประเมินผลและ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนเปนการนิเทศติดตาม

และประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตางๆวามีปญหาอุปสรรคอะไรหรือไมอยางไร
5.  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงแผน  และแนวทางการพัฒนาครู

ผูบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมิน มาวิเคราะห

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพ
3)  สงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมใหครู  และผูบริหารสถานศึกษา

ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

(2)  จัดทําแนวทางสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากร

ทางการศึกษาประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

(3)  จัดประชุมสัมมนาเพื่อใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากร

ทางการศึกษาประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

(4)  จัดกิจกรรมยกยอง  เชิดชูเกียรติครู  ผูบริหาร  และบุคลากรทางการศกึษาประพฤติ

ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

(5)  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  แนวทาง  และกิจกรรม

(6)  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแนวทาง  และกิจกรรมใหมีประสิทธิ

ภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาพ 42  แสดงกระบวนการสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา

ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษา

ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูเปนตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดแนว

ทางสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชา

ชีพครูซึ่งองคกรวิชาชีพเปนผูกําหนด

2.  จัดทําแนวทางสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูเปนการจัดทําแนวทางสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากร

ทางการศึกษาประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

3.  จัดประชุมสัมมนาเพื่อใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครเูปนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อใหครูและผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทาง

การศึกษาทราบถึงคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพรวมถึงการกํากับ

ดูแลปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ขององคกรวิชาชีพ  ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมสรางจิต

สํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงาน

4.  จัดกิจกรรมยกยอง  เชิดชูเกียรติครู  ผูบริหาร  และบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนตามจรรยา

บรรณของวิชาชีพครูเปนการจัดกิจกรรมสนับสนุน  และประกาศยกยอง  เชิดชูเกียรติ         ผูประพฤติตามตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพตอสาธารณชน

5.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลแนวทางและกิจกรรมเปนการนิเทศติดตามและประเมินผล กระบวน

การดําเนินงานตางๆ วามีปญหา อุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร

6.  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแนวทางและกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการสงเสริมบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

4)  สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเอง  มีข้ันตอนปฏิบัติงานดังนี้
(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ

ดวยตนเอง

(2)  จัดทําแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเอง

ตั้งคณะทํางาน

ทําแนวทางสงเสริม

สรุปและปรับปรุง

จัดประชุมสัมมนา จัดกิจกรรม

นิเทศ  ติดตามประเมินผล
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(3)  จัดประชุมสัมมนาถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเอง

(4)  จัดกิจกรรมยกยอง  เชิดชูเกียรติในการพัฒนาวิชาชีพตนเองดีเดน

(5)  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเอง

(6)  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตอไป

ภาพ 43  แสดงกระบวนการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเอง

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น  ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเองเปนการตั้งคณะ

บุคคลเพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเอง

2.  จัดทําแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเองเปนการจัดทําแนวทางในการพัฒนา

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  จัดทําผลงานดวยตนเอง

3.  จัดประชุมสัมมนาถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเองเปนการจัดประชุม

สัมมนาถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเองตามแนวทางที่จัดทําไว

4.  จัดกิจกรรมยกยอง  เชิดชูเกียรติในการพัฒนาวิชาชีพตนเองดีเดนเปนการจัดกิจกรรม

สนับสนุนความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ผลงานดีเดนเปนรางวัลยกยอง  เชิดชูเกียรติตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงและประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ

5.  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพดวยตนเองเปนการนิเทศติดตาม

และประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตางๆ วามีปญหา อุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร

6.  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตอไปเปนการรวบรวม

ขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางสงเสริมการพัฒนา

วิชาชีพพรอมจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และเปนไปตามที่กฎ

กระทรวงกําหนด

5)  ประสานและรวมพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญ  มีขั้นตอน

ปฏิบัติงานดังนี้

สรุปและปรับปรุง

จัดสัมมนา จัดกิจกรรมยกยอง

ติดตาม ประเมินผล

จัดทําแนวทาง

ตั้งคณะทํางาน
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(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบในการประสานและรวมพัฒนา

เครือขาย

(2)  จัดทํากรอบการประสานงานพัฒนาความเชี่ยวชาญ

(3)  จัดทํากรอบการรวมพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

(4)  รับสมัครสมาชิกเครือขาย

(5)  จัดทําแผน / โครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

(6)  ดําเนินงานตามโครงการ

(7)  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน

(8)  สรุปและนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการประสาน  และรวม

พัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ภาพ 44  แสดงกระบวนการประสานและรวมพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบในการประสานและรวมพัฒนาเครือขายเปน
การตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบในการประสานและรวมพัฒนาเครือขาย

2.  จัดทํากรอบการประสานงานพัฒนาความเชี่ยวชาญเปนการจัดทํากรอบการ

ประสานงานพัฒนาความเชี่ยวชาญสูสมาชิก (ลูกขาย)

3.  จัดทํากรอบการรวมพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญเปนการจัดทํากรอบ

การรวมพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญสูสมาชิก (ลูกขาย)

4.  รับสมัครสมาชิกเครือขายเปนการที่แมขาย (ตนแบบ)  ประกาศรับสมาชิก (ลูกขาย)

ตามกรอบที่กําหนดใหในขอ 1

5.  จัดทําแผน / โครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญเปนการจัดทําแผน/

โครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

6.  ดําเนินงานตามโครงการเปนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามกระบวนการในโครงการฯ

การรวมพัฒนา

สรุปและปรับปรุง

รับสมาชิก

ติดตาม ประเมินผลตั้งคณะทํางาน ดําเนินงาน

การประสานงาน ทําแผน
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7.  ติดตาม  ประเมินผล  การปฏิบัติงานเปนการนิเทศติดตามและประเมินผลกระบวน

การดําเนินงานตางๆ วามีปญหา  อุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร

8.  สรุปและนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการประสานและรวมพัฒนาเครือขาย

การพัฒนาความเชี่ยวชาญเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อ

พัฒนา  และปรับปรุงแนวทางการประสาน  และรวมพัฒนาเครือขายการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
6)  ประสานและรวมประเมินคุณภาพครูและผูบริการสถานศึกษาเพื่อการออก   ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบในการประเมินครู  ผูบริหารและบุคลากร

(2)  จัดทําแบบประเมินคุณภาพครูและผูบริหารเพื่อการขอใบอนุญาต

ประกอบอาชีพครู

(3)  ดําเนินการประเมินดวยตนเอง

(4)  ดําเนินการประเมินโดยผูบังคับบัญชา

(5)  ดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการ

(6)  ติดตาม  และตรวจสอบแบบประเมินคุณภาพ

(7)  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการโดยประเมินให

เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ภาพ 45  แสดงกระบวนการประสานและรวมประเมินคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อ

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดงันี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบในการประเมินครู  ผูบริหาร  และบุคลากรเปนการ

ตั้งคณะบุคคลเพื่อทําการกําหนดกรอบในการประเมินครู  ผูบริหาร  และบุคลากรตามที่กฎหมาย

กําหนด

สรุปและปรับปรุงตั้งคณะทํางาน

ผูบังคับบัญชาประเมินประเมินตนเองทําแบบประเมิน

ติดตาม  ตรวจสอบ กรรมการประเมิน
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2.  จัดทําแบบประเมินคุณภาพครูและผูบริหารเพื่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปนการจัดทําแบบประเมินคุณภาพครูและผูบริหารเพื่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่

กฎหมายกําหนด

3.  ดําเนินการประเมินดวยตนเองเปนการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณภาพ

ตนเองเพื่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กฎหมายกําหนด

4.  ดําเนินการประเมินโดยผูบังคับบัญชาเปนการตรวจสอบคุณสมบัติ  และประเมิน

คุณภาพผูใตบังคับบัญชาเพื่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กฎหมายกําหนด

5.  ดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการเปนการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมิน

คุณภาพโดยคณะกรรมการเพื่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กฎหมายกําหนด

6.  ติดตาม  และตรวจสอบแบบประเมินคุณภาพเปนการนิเทศติดตามและประเมินผล

กระบวนการดําเนินงานตางๆ วามีปญหา อุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร

7.  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการโดยประเมินใหเหมาะสมและ

มีคุณภาพยิ่งขึ้นเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา  และ

ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรสําหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย

กําหนด

7)  ประสานและรวมกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน  และจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบในการประสานงาน  และรวมกํากบัดูแล

การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(2)  จัดทําแนวปฏิบัติในการสอดสองและกํากับการปฏิบัติงานของผูบริหาร

ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

(3)  จัดทําแนวปฏิบัติในการสอดสองและกํากับการประพฤติของผูบริหาร  ครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

(4)  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน

(5)  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหบุคลากร

มีมาตรฐาน
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ภาพ 46  แสดงกระบวนการประสานและรวมกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้
1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบในการประสานงาน  และรวมกํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน  และจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนการตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบในการประสานงานและรวม

กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.  จัดทําแนวปฏิบัติในการสอดสองและกํากับการปฏิบัติงานของผูบริหาร  ครู  และ      บุคลากร

ทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพเปนการจัดทําแนวปฏิบัติในการ           สอดสองและกํากับ

การปฏิบัติงานของผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ

3.  จัดทําแนวปฏิบตัิในการสอดสองและกํากับการประพฤติของผูบริหาร  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพเปนการจัดทําแนวปฏิบัติในการ       สอดสองและ

กํากับการประพฤติของผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  และจรรยา

บรรณของวิชาชีพ

4.  นิเทศ ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติตนเปนการนิเทศติดตาม  และ

ประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตางๆ วามีปญหา อุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร

5.  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหบุคลากรมีมาตรฐาน

เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
8)  ประสานและสงเสริมการยกยอง  เชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพ  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับการยกยอง             เชิดชู

เกียรติ

(2)  จัดทําคุณสมบัติของผูที่ไดรับการยกยอง  เชิดชูเกียรติ

(3)  จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติ

(4)  ประสานสถานศึกษาในการจัดหา  จัดทํา  และจัดเก็บ  ขอมูลบุคลากร

ตั้งคณะทํางาน

ทําแนวและกํากับการปฏิบัติ ทําแนวและกํากับการประพฤติ

นิเทศติดตามประเมินผลสรุปและปรับปรุง
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(5)  ติดตามและประเมินผลการพิจารณาที่ไดรับการยกยอง  เชิดชูเกียรติ

(6)  สรุป  นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ  และประกาศ

เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ยกยอง  เชิดชูเกียรติ

ภาพ 47  แสดงกระบวนการประสานและสงเสริมการยกยอง  เชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพ

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้
1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับการยกยอง  เชิดชูเกียรติ   เปนการตั้ง

คณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับการยกยอง  เชิดชูเกียรติใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวง

2.  จัดทําคุณสมบัติของผูที่ไดรับการยกยอง  เชิดชูเกียรติเปนการจัดทําคุณสมบัติของ

ผูที่จะไดรับการยกยอง  เชิดชูเกียรติตามกรอบที่กําหนดไวและเปนไปตามกฎกระทรวง

3.  จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติเปนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการยกยอง  เชิดชู

เกียรติบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎกระทรวง
4.  ประสานสถานศึกษาในการจัดหา  จัดทํา  และจัดเก็บขอมูลบุคลากรเปนการประสานสถานศึกษา

ทุกแหงในการจัดหา  จัดทํา  และจัดเก็บ  ขอมูลบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานตาม     ที่กําหนดในกฎกระทรวง

5.  ติดตามและประเมินผลการพิจารณาที่ไดรับการยกยอง  เชิดชูเกียรติเปนการนิเทศ

ติดตามและประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตางๆ วามีปญหา  อุปสรรคอะไร  หรือไมอยางไร

6.  สรุป  นําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการ  และประกาศเผยแพร

ประชาสัมพันธ  ยกยอง  เชิดชูเกียรติเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะห

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ  และประกาศเผยแพร  ประชาสัมพันธ  ยกยอง  เชิดชูเกียรติ
9)  ประสานและสนับสนุนผูประกอบวิชาชีพ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และ     มีผลงานดี

เดน  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

สรุปและปรับปรุง

ทําขอมูล ประสานคุณสมบัติ

ติดตาม ประเมินผลตั้งคณะทํางาน
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(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการสนับสนุนผูประกอบอาชีพ

ที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีผลงานดีเดน

(2)  จัดทําขอมูลเกี่ยวกับครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและมีผลงานดีเดน

(3)  ประสานสถานศึกษาในการจัดหา  จัดทําและจัดเก็บขอมูลบุคลากร

(4)  จัดทําวิธีการและขั้นตอนในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิด  ริเร่ิม

สรางสรรค  มีผลงานดีเดน

(5)  ติดตาม  และประเมินผลการทํางาน

(6)  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ  ขั้นตอนและ

วิธีการสนับสนุนบุคลากร  พรอมประกาศเผยแพร  ประชาสัมพันธ  ยกยองสรรเสริญเชิดชูเกียรติ

ตอไป

ภาพ 48  แสดงกระบวนการประสานและสนับสนุนผูประกอบวิชาชีพ  มีความคิดริเร่ิม  สรางสรรค

และมีผลงานดีเดน

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้
1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการสนับสนุนผูประกอบอาชีพที่มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและมีผลงานดีเดนเปนการตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบการสนับสนุน  ผูประกอบอาชีพที่มีความ

คิดริเริ่มสรางสรรค  และมีผลงานดีเดนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

2.  จัดทําขอมูลเกี่ยวกับครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

มีผลงานดีเดนเปนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีผลงานดี

เดน

3.  ประสานสถานศึกษาในการจัดหา  จัดทําและจัดเก็บขอมูลบุคลากรเปนการประสาน

ตั้งคณะทํางาน สรุปและปรับปรุง ติดตาม ประเมินผล

จัดทําวิธีการประสานสถานศึกษาทําขอมูล
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สถานศึกษาทุกแหงในการจัดหา  จัดทํา  และจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีผลงานดีเดน
4.  จัดทําวิธีการ  และขั้นตอนในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

มีผลงานดีเดนเปนการจัดทําวิธีการ  และขั้นตอนในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดริเร่ิม         สรางสรรค  มี

ผลงานดีเดน  เพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

5.  ติดตาม  และประเมินผลการทํางานเปนการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลกระบวน

การดําเนินงานตางๆ วามีปญหา อุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร

6.  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีการ

สนับสนุนบุคลากรพรอมประกาศเผยแพร  ประชาสัมพันธ  ยกยองสรรเสริญ  เชิดชูเกียรติตอไปเปน

การรวบรวมขอมูลตางๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน

และวิธีการสนับสนุนบุคลากร  ประกาศเผยแพร  ประชาสัมพันธ  ยกยองสรรเสริญเชิดชูเกียรติ  นอก

จากนี้ยังสนับสนุนใหนําผลงานไปขอปรับปรุงตําแหนงหรือวิทยฐานะใหสูงขึ้น

10)  ประสานและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการตางๆ

ตามความเหมาะสม  มีข้ันตอนปฏิบัติงานดังนี้
                                 (1)  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบสวัสดิการ  และสวัสดิภาพของครู  และบุคลากรทาง

การศึกษา

                                 (2)  จัดทําแบบกรอกขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

                                 (3)  ประสานสถานศึกษาในการจัดหา  จัดทํา  และจัดเก็บขอมูลบุคลากร

                                 (4)  จัดทําระเบียบและขั้นตอนในการสงเสริมสวัสดิการ  และสวัสดิภาพ

ของบุคลากร

                                 (5)  ประสานองคกรที่เกี่ยวของดําเนินในการสงเสริมสวัสดิการ  และ              สวัสดิภาพ

บุคลากรทั่วไป

                                 (6)  ติดตาม  และประเมินผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร

                                 (7)  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดสวัสดิการ  และ

สวัสดิภาพใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  พรอมประกาศ  ประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน
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ภาพ 49  แสดงกระบวนการประสานและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการ

ตางๆ ตามความเหมาะสม

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบสวัสดิการและสวัสดิภาพของครู  และบุคลากรทาง

การศึกษาเปนตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนดกรอบสวัสดิการและสวัสดิภาพของครู  และบุคลากรทาง

การศึกษาใหเหมาะสมตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน  คาตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน

เกื้อกูลอ่ืน

2.  จัดทําแบบกรอกขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ  และ

สวัสดิภาพเปนการจัดทําแบบกรอกขอมูลครู  และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ  และ

สวัสดิภาพ

3.  ประสานสถานศึกษาในการจัดหา  จัดทํา  และจัดเก็บขอมูลบุคลากรเปนการประสาน

สถานศึกษาทุกแหงในการจัดหา  จัดทํา  และจัดเก็บขอมูลบุคลากรตามแบบที่กําหนด

4.  จัดทําระเบียบและขั้นตอนในการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรเปน

การจัดทําระเบียบ  และขั้นตอนในการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรใหเหมาะสม

กับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ

5.  ประสานองคกรที่เกี่ยวของดําเนินการสงเสริมสวัสดิการ  และสวัสดิภาพบุคลากร

ทั่วไปเปนการประสานองคกรที่เกี่ยวของดําเนินในการสงเสริมสวัสดิการ  และสวัสดิภาพบุคลากร

ใหเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ

6.  ติดตาม  และประเมินผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร  เปนการนิเทศ

ติดตามและประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตางๆ วามีปญหา  อุปสรรคอะไร  หรือไม  อยางไร

7.  สรุปและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา  การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ติดตาม ประเมินผลตั้งคณะทํางาน

ทําแบบกรอกขอมูล

สรุปและปรับปรุง

ประสานสถานศึกษา ทําระเบียบ ประสานองคกร
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ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  พรอมประกาศ  ประชาสัมพันธใหทราบทั่วกันเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ

และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการจัดสวัสดิการ  และสวัสดิภาพ

ใหเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ
11)  สอดสองดูแลใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชา

ชีพ  มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

(1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบงานในการสอดสองดูแลใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ

(2)  จัดทํากรอบงานและแนวทางในการสอดสองดูแลครูและบุคลากรทาง

การศึกษาใหไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ

(3)  จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับ

ในการประกอบวิชาชีพ

(4)  ติดตามและประเมินผล

(5)  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการสอดสอง

ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพมากที่สุด

ภาพ 50  แสดงกระบวนการสอดสองดูแลใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความเปนธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ

จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น

ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบงานในการสอดสองดูแลใหครู  และบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพเปนการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อกําหนด

กรอบงานในการสอดสองดูแลใหครู  และบุคลากรทางการศึกษาไดรับความเปนธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพ

2.  จัดทํากรอบงานและแนวทางในการสอดสองดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตั้งคณะทํางาน

ทํากรอบงาน ทําแบบประเมิน ติดตาม ประเมินผล

สรุปและปรับปรุง
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ใหไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพเปนการจัดทํากรอบงานและแนวทางในการสอดสอง

ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ

3.  จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับในการ

ประกอบวิชาชีพเปนการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจที่ครู  และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

ในการประกอบวิชาชีพ

4.  ติดตามและประเมินผล  เปนการนิเทศติดตาม  และประเมินผลกระบวนการ

ดําเนินงานตางๆ วามีปญหา  อุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร
5.  สรุปและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการสอดสองดูแลครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาใหไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพมากที่สุดเปน  การรวบรวมขอมูลตางๆ

และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการสอดสองดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพมากที่สุด

5.3  สรุปผลการวิจัย

5.3.1  ผลการวิเคราะหเนื้อหาภารกิจงานบริหารบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทราพบวามีภารกิจดังนี้
1)  การวางแผนกําลังคน  เปนการกําหนดกรอบอัตรากําลังตามภารกิจของ       หนวยงาน

ตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองกําหนดวิธีการไดมาซึ่งกําลังคนในเวลาอันเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามที่

หนวยงานตองการ

2)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เปนการสงเสริมใหบุคลากรมี           ความรูความ

สามารถตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งทําได 3 วิธีใหญๆ คือ  การใหการศึกษา  การฝกอบรมและการพัฒนา

3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เปน

การประเมินผลการปฏิบัติงานในหนาที่ทั้งปริมาณและคุณภาพตามวัตถุประสงคแหงการประเมิน

4)  การเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณ  เปนการกระตุนใหครู  และบุคลากร

ทางการศึกษาประพฤติ  ปฏิบัติอยูในกรอบ  มีเกียรติเปนตัวอยางใหกับทุกคนในสังคม

5)  การพัฒนาวิชาชีพครู  เปนการพัฒนาวิชาชีพครูใหมั่นคงสมเปนวิชาชีพชั้นสูง

มีเกียรติสมฐานะทางสังคม  มีความกาวหนา
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5.3.2  ผลการวิเคราะหระบบงานบริหารบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

พบวา

1)  ระบบการปฏิบัติงานเปนไปตามระบบการบริหารงาน PDCA  คือ  การวางแผน

การปฏิบัติงานตามแผน  การตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงาน  และการปรับปรุงแกไขหรือกําหนด

มาตรฐานการทํางาน
2)  รูปแบบการปฏิบัติงานใชหลักการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  การบริหารจัดการภาค

รัฐแนวใหม  การบริหารคุณภาพแบบมุงองคกร  การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์  การจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน

ภาครัฐ

5.4  ขอเสนอแนะ

5.4.1  ขอเสนอแนะทั่วไป

จากการศึกษาภารกิจงานการบริหารบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาพบวามีปญหา  และ

ขอจํากัดเนื่องจากเปนของใหมและขณะนี้ยังไมมีกฎกระทรวงหรือกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  รองรับ  ดังนั้น  ผูวิจัยคิดวาควรจะไดมีการพัฒนาบุคลากร  พัฒนา

ระบบจัดสรรงบประมาณ  และระบบเครือขายพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางแทจริงตอไป

1)  การพัฒนาบุคลากรควรสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากร  โดยใหสถาบัน

ที่ทําหนาที่ผลิตและพฒันาครูเปนผูดําเนินการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติเพื่อให

ขาราชการครูมีความรูและความเขาใจที่ถูกตอง

2)  การพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร

งบประมาณควรมีการปรับปรุงระบบบริหารและระบบการจัดสรรงบประมาณที่รัฐใหกับกองทุน

พัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  โดยกระทรวงศึกษาเปนเพียงผูคุมนโยบายและ

ควบคุมคุณภาพ  การพิจารณาวงเงินที่อนุมัติแตละโครงการควรคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน

ดวยรวมทั้งควรปรับปรุงกฎ  และระเบียบการใชเงินใหมีความยืดหยุนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

3)  การพัฒนาระบบเครือขายเพื่อเปนศูนยอํานวยความสะดวก  ใหขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะตางๆ แกเครือขาย

4)  ควรใชแนวทางการบริหารคุณภาพทั้งองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การจัดการ  และใชแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์  ในการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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5)  ทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  และหาเอกสารทั้งกฎกระทรวง

และกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เพื่อใชในการวางแผนตอไป

6)  ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติการบริหารงานบุคคล  เพื่อเพิ่ม

ทักษะ  ความรู  ประสบการณ  และความสามารถในการวางแผนงานบุคคลในหนวยงานของตนเอง

7)  นํารูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลไปใชปฏิบัติในเขตพื้นที่

การศึกษาไดโดยตรง

8)  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  ควรนําผลการวิจัยเพื่อพัฒนาใหการบริหาร

มีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของทองถิ่น

5.4.2  ขอเสนอแนะในการวิจัย

1)  ในการวิจัยครั้งตอไป  ควรมีการวิเคราะหและจัดทํารายละเอียดของงานใน

แตละภารกิจยอยใหชัดเจน

2)  ควรมีการวิจัยติดตามผล  การนําผลการวิจัยดานการบริหารงานบุคคลไปใช

วาไดผลตามที่วิจัยไวหรือไม  ถาไมไดผลอะไรคือสาเหตุ
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