คูมือการบริการทางวิชาการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการใหบริการวิชาการ สําหรับสถานศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดทําขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดาน
การใหบริการวิชาการ สําหรับสถานศึกษา ใหสามารถพัฒนางานดานการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค
ที่วางไว เปนการสรางความเขาใจระหวางผูใหบริการและผูขอรับบริการ และสามารถใชเปนเอกสารอางอิงใน
การปฏิบัติงาน สําหรับผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการใหกับสถานศึกษา ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินงานของ หนวยงานไดอยางถูกตอง
ขอขอบคุณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่สงเสริม สนับสนุน
ให กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมดานบริการวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสังคมรอบขาง ในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ และ
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการบริการวิชาการจะเปน ประโยชนตอสถานศึกษาและผูสนใจทั่วไป และขอขอบคุณ
ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําคูมือนี้ใหเสร็จสมบูรณดวยดี

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 มีภาระหนาที่เปนหนวยงานบริการดานวิชาการ ระหวางหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
วิชาการ จัดระบบวิธีประสานงานเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษาเขาถึงสังคมและชุมชนมากขึ้น
สําหรับการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ ของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา จะมี
เจาหนาที่ และศึกษานิเทศกรับผิดชอบโดยตรง หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูปฏิบัติงานแลและดําเนินการตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการโดยเฉพาะ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได
กําหนดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานบริการดานวิชาการ และสราง
ความเขาใจรวมกันกับผูรบั บริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ สําหรับเจาหนาที่และศึกษานิเทศก ดานบริการ
วิชาการของ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามี
มาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อใชเปนสื่อในการประสานงาน
4. เพื่อลดปญหาการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ลดคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ
2. ชวยลดเวลาในการสอนงานเจาหนาที่คนใหม
3. ชวยลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานที่ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
ขอบเขตของคูมือ
เนื้อหาการปฏิบัติงานของคูมือนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการใหบริการวิชาการสําหรับสถานศึกษา
และสังคม ตั้งแตการขอรับบริการ ตั้งแตการขอรับบริการ ชวงเวลาการใหบริการ การเตรียมความพรอม
จัดกิจกรรม การดําเนินการจัดกิจกรรม การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม กลยุทธและเทคนิค ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจน สิ่งที่ควรระวังในการปฏิบัตงิ าน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะที่ตองปฏิบัติเมื่อมีการ
ใหและขอรับบริการวิชาการ
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นิยามศัพท
บริการวิชาการ หมายถึง การนําความรูและประสบการณดา นการจัดการศึกษา ถายทอดใหกับ
ผูรับบริการในรูปแบบการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ อบรม มุงเนนใหผูรับบริการไดรับความรู
ประสบการณ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานดานการจัดการศึกษา อันจะกอใหเกิด
ประโยชนแกสถานศึกษา และสังคม
ผูใหบริการ หมายถึง ศึกษานิเทศก และบุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับบริการ หมายถึง ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา กลุม บุคคล หนวยงาน หรือ
สถานศึกษา ที่ขอใชบริการกับ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หมายความวา กลุมงานที่มีหนาที่ในการบริการ
ดานวิชาการ ใหกับสถานศึกษา และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนกลุมงานภายใน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ศึกษานิเทศก หมายความวา บุคลากรทีท่ ําหนาทีใ่ หคําปรึกษา แนะนํา และบริการทางดานวิชาการ
กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
บุคลากร หมายความวา เจาพนักงานธุรการ และอัตราจาง ในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
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บทที่ 2
โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการ
โครงสรางการบริหารงาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผูอํานวยการกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหนางาน
ประกันคุณภาพฯ

หัวหนางาน
พัฒนาหลักสูตรฯ

หัวหนางาน
นิเทศการศึกษาฯ

หัวหนางาน
วัดและประเมินผลฯ

หัวหนางาน
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ

หัวหนางาน
เลขา ก.ต.ป.น.
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารงาน
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โครงสรางกลุมภารกิจบริการวิชาการ
นางโชติกา ชาลิรินทร
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมงานประกันคุณภาพฯ
นายวิรายุทธ ทวีลาภ
นางสุกัญญา ประทุมวงษ
นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย
นางภาณินี ศรีทัศน
ศึกษานิเทศก
รับผิดชอบงาน...
-พัฒนาสงเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
-งานติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
-งานวิจัยพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
-งานประสานงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางวาสนา ตาลทอง
น.ส.บุญยกร ประกอบวรการ
น.ส.ดอกไม ชินโคตร
ศึกษานิเทศก
รับผิดชอบงาน...
-การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
-การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ
-พัฒนาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู

กลุมงานวัดและประเมินผลฯ
นางปญจรัชติ์ สุจํานง
นางภรณวัศยา กาบคํา
นางวาสนา เชื้อจํารูญ
นางวรจันทร แตงทิพย
ศึกษานิเทศก
รับผิดชอบงาน...
-การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
และระดับชาติ
-การวัดและประเมินตาม
สภาพจริง
-การพัฒนาเครื่องมือในการวัด
และประเมินผล

กลุมงานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมฯ
น.ส.กรรณิกา กระจางวงษ
น.ส.สุพิชชา ตอสกุ
ศึกษานิเทศก
รับผิดชอบ...
-พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
-วิจัยการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

กลุมงานนิเทศการจัด
การศึกษา
นายสายทอง แตงทิพย
น.ส.รุงฤดี ตรีภาพ
ศึกษานิเทศก
รับผิดชอบ...
-สงเสริมและพัฒนาระบบ
นิเทศและการจัดการเรียนรู
-การสรางเครือขายการนิเทศ
-งานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมงานเลขานุการ
ก.ต.ป.น.
น.ส.สมลักษณ วิจบ
ศึกษานิเทศก
รับผิดชอบ...
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสรางกลุมภารกิจบริการวิชาการ
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ภาระหนาที่ของหนวยงาน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนหนวยงานที่ดําเนินการในสวนงานสนับสนุน
โดยใหบริการสนับสนุนงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา เชน งาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม งานวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน สามารถแบงการบริหารงานได 6 งาน ดังนี้
1. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา (หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
1.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
2. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา
2.1ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
2.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 ระดับชาติ
2.4 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
3. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.1 งานพัฒนาสงเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.3 งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.4 งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก
4. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.1 งานสงเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู
4.2 งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวของและชุมชน
4.3 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
5. งานศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.1 งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.2 งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และนิเทศการศึกษา
6. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
6.1 ประสานการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
6.2 สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น
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บทที่ 3
วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
การบริการวิชาการ หมายถึง การนําความรูและประสบการณดานการพัฒนาการศึกษา ถายทอดใหกับ
ผูรับบริการในรูปแบบการใหคําแนะนํา ปรึกษา วิทยากร อบรม เพื่อมุงเนนใหผูรับบริการไดรับความรู และ
ทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรและผูชวยวิทยากร ที่เปนศึกษานิเทศก เปนผูใหคําแนะนํา
ปรึกษา และกํากับดูแล ที่เปนประเภทการจัดบริการฝกอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยคูมือการ
บริการวิชาการเลมนี้ ไดกําหนดวิธกี ารปฏิบัติและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
กระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนการในการปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ ที่มีความเกี่ยวของและกลุมภารกิจบริการวิชาการ
ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการใหบริการวิชาการ ดังนี้
การวิเคราะหพื้นที่
การดําเนินการโครงการบริหารวิชาการ
ผลลัพธและผลกระทบ
ปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ
แผนภูมิที่ 3 แสดงกระบวนการใหบริการวิชาการ
การวิเคราะหพื้นที่
1. ประเด็นพื้นที่ Area-based Approach
แกไขปญหาและพัฒนาสถานศึกษา ตามบริบทพื้นที่
2. ประเด็นปญหา Problem-based Approach
แกไขปญหาโดยผูดูแลเครือขายโรงเรียน ประกอบ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศกประจําเครือขาย และผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค
กําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะหพื้นที่ เพือ่ เปนแนวทางการวิเคราะหขอมูลในพื้นที่เปาหมาย
2. รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
สังเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ ในการเก็บขอมูลระดับปฐมภูมิ
3. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
เก็บขอมูลภาคสนาม ลงพื้นที่เปาหมาย เพื่อเก็บขอมูลในระดับปฐมภูมิ
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4. สังเคราะหขอมูล
นําขอมูลจาก ระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิ มาสังเคราะหเพื่อจัดรางแผนการดําเนินงานโครงการ
5. รางแผนดําเนินงานโครงการ
จัดทํารางแผนดําเนินงานโครงการเพื่อเสนอตอพื้นที่เปาหมาย
6. ทบทวนแผนดําเนินงาน
นํารางแผนดําเนินงานใหสถานศึกษา หรือกลุมเปาหมาย ไดวิพากษและเสนอความคิดเห็น
7. นําแผนเสนอผูบริหาร
นําแผนการดําเนินงานที่ไดจากสถานศึกษา หรือกลุมเปาหมาย เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในการดําเนินโครงการตอไป ซึ่งการดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประกอบดวย
7.1การพัฒนาสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
7.2 การพัฒนาสถานศึกษาตามบริบท และศักยภาพของสถานศึกษา
7.3 สรางสังคมแหงการเรียนรู
7.4 สงเสริมการพึ่งพาตนเอง
7.5 เสริมสรางความยั่งยืน
การดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ
การดําเนินการดวยความรับผิดชอบตอสังคม ของกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(Office Social Responsibility: USR) ที่ดาํ เนินการโดย สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมายถึง การดําเนินภารกิจภายในและภายนอกองคกร ที่ตอบแทนตอสังคม ควบคูไปกับบทบาท ภารกิจ
ความรับผิดชอบและความ คงอยูทพี่ ึ่งพาตนเองได เป็นที่พึ่งของโรงเรียนและหนวยงานภายนอก ตัง้ แตระบบ
การคิด การวางแผน การตัดสิ นใจ การสื่อสารองคกร การบริหารจัดการและการนําแผนงาน โครงการสู
ภาคปฏิบัติทุกฝายทุกงาน จําเปนตองเอื้อตอกัน และสรางองคกรนี้เติบโตไปขางหนา การจัดการความรูในแบบ
ตางๆ ในมิติของการศึกษาในตลอด ดังนั้น การติดตามประเมินผลตนเองจึงเป็นสิ่งที่พึงประสงค เพื่อ ตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพภายในและประสิ ท ธิ ภ าพภายนอก ใหเกิดมรรคผลที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และสังคมคาดหวังไว
ฉะนั้น ภารกิจบริการวิชาการ จึงเปนสวนหนึ่งของ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงจําเปนตองสรางและคงไวซึ่งความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง สําหรับภารกิจดังกลาว ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตลอดเวลา
เพื่อกระตุนการพัฒนาสถานศึกษา สังคมรอบขาง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม พอสรุปได ดังนี้
1.การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้นํา ชี้แนะ รวมพัฒนา และแกไข
ปญหาสถานศึกษา และสังคมรอบขาง ประสานงานและดําเนินงานบริการวิชาการตอโรงเรียน และสังคมอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน โดยมีแผนปฏิบัติการ เชน การหาความตองการของโรงเรียนและสังคม (need assessment)
เพื่อจัดทําโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการ
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2. การจัดสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ (Professional Learning Community : PLC) ใน
การนอมนําเอาพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อชี้นํา ชีแ้ นะรวม
พัฒนาและแกไขปญหาใหกับสถานศึกษา และสังคม
3. การสรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการ โดยการประสานงานในรูปแบบเครือขาย
โรงเรียน การสรางความรวมมือในการพัฒนาการศึกษา ในรูปแบบของโรงเรียนรวมพัฒนา สหวิทยาการ
โรงเรียนประชารัฐ เปนตน
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพบนพื้น ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนยบริการวิชาการ เพื่อรวมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นํา ชี้แนะรวมพัฒนาและแกไขปญหา
ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา และสังคม
ระบบ กลไก การบริการวิชาการ
การบริการวิชาการของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เนนการบริหารที่ตรงตาม
ความตองการของสถานศึกษา และกลุมเปาหมาย เพื่อประโยชนสูงสุดในการนําองคความรูตา ง ๆ ไป
ประยุกตใชของสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลไกที่
จะขับเคลื่อนกระบวนการบริการวิชาการใหเกิดขึน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยกลไกในการขับเคลื่อน
ดังนี้
1. ระบบการทํางานที่เขมแข็งของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระบบและกลไกการบริการวิชาการ มีกาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหบริการ
วิชาการตาง ๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจของงานวิชาการโรงเรียน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุน และจูงใจใหผูบริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญ และจิตแหงการบริการ
(Service mind) ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการจัดระบบเทียบเคียง
และทดแทนระหวางภารงานดานตาง ๆ ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหศกึ ษานิเทศก และบุคลากรสนใจการ
ใหบริการแกสถานศึกษา และสังคม ตามความถนัดและจุดเนนของ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว มีการจัดทําคูมือของการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการที่
ชัดเจน เพื่อใหศึกษานิเทศก และบุคลากรไดศึกษาเปนแนวทางการดําเนินงาน
2. บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการประเมินความสําเร็จ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจําดานอื่น ๆ
ของศึกษานิเทศก และบุคลากร เชน การกําหนดใหมีการนําความรูไปจัดทําเปนโครงการ หรือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสถานศึกษา ชุมชน และสังคม การทํากรอบสาระทองถิ่น การอบรมสัมมนาสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเปนวิทยากรใหความรูสําหรับผูสนใจ ในการพัฒนากรจัดการศึกษา หรือตามความตองการ
ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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3. การมีสวนรวมของบุคลากร
การมีสวนรวมของบุคลากร มีการกระจายอํานาจ เรียนรูใหเกิดความเขาใจ ตัดสินใจ รวมกัน เกิด
จิตสํานึก ความรับผิดชอบรวมกัน ชวยกันนําพาองคกรใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. เทคนิควิธีการที่จะนํามาเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
4.1 การมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการวางแผน มีทักษะในการประสานงานและสรางเครือขาย
4.2 กําหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานใน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ใหชัดเจน เพือ่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
4.3 การสื่อสารภายในองคกร ที่กอใหเกิดความเขาใจในการดทํางาน มีความรัก ความสามัคคี และ
สรางสรรคโดยมีเปาหมายรวมกน
4.4 สรางขวัญและกําลังใจ ดูแล เอื้ออาทรใหศกึ ษานิเทศก และบุคลากรมีความสุข สุขภาพกาย
สุขภาพใจ มีความพรอมที่จะรวมกันทํางาน
4.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
4.6 การใหบริการโครงการที่แสดดงความรับผิดชอบตอสังคม ทําใหขยายการสรางเครือขายความ
รวมมือมากขึ้น
4.7 สงเสริมและพัฒนาใหศึกษานิเทศก และบุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการทํางาน เพื่อลดการใชกระดาษและมีขอมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้น พัฒนา และฝกอบรม เรียนรู
รวมกัน ในขณะปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก และบุคลากร ในการเรียนรูรว มกับสถานศึกษา เครือขายโรงเรียน
ทําใหเกิดโครงการตอเนื่องอีกมากมาย
5. การจัดการความรู แบบ KM in Real Time
มีการจัด การความรู ในรูป แบบการเรีย นรู จากของจริ ง สถานการณจ ริ ง มี ความ ผิดพลาดเปน
เดิมพัน ดังนั้น ศึกษานิเทศก และบุคลากรทุกคน จึงตองมีการเรียนรูอยางรวดเร็ว ระมัดระวัง รอบครอบ เพื่อให
งาน ออกมามีคุณภาพและมาตรฐาน เชน เมื่อมี Project เขามา ทุกคนจะเรียนรูได โดยไมตองผานการอบรม
และปรับเปลี่ยนตามบริบทและสถานการณที่แตกตางกัน ทําใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีชีวิต
กระบวนการใหบริการวิชาการ
1. กระบวนการพัฒนาแผน
1.1 มีกระบวนการการพัฒนาแผนงาน/โครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา ใหสอดคลองกับตามนโยบาย กลยุทธของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 รวมทั้งหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.2 มีการถายทอดแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดําเนินการถายทอดแผนงาน/โครงการใน
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หลายรูปแบบ ไดแก การชี้แจงทําความเขาใจกับผูป ฏิบัติงาน หนวยงานยอยภายใน ถึงวิสัยทัศน กลยุทธ และ
เปาหมาย และขอบเขตความรับผิดชอบของ กลุมกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งแบบที่
เป็นทางการผานการประชุมและแบบไมเป็นทางการ ตลอดจนมีการมอบหมายหนาที่ใหศึกษานิเทศก และ
บุคลากรในการรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนอยางเป็นทางการ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน
ตามแผน และเปิดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมใน การเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อสรางความเขาใจใน
แผนปฏิบัติการรวมกันในภาพรวม
1.3 การดําเนินการตามแผน
กลุมกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้ง
เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การประจําป และ ไดมีการทบทวน ปรับปรุงตัวชีว้ ัด และเปาหมายอยางตอเนื่อง ใหเหมาะสมกับสภาพการณ
1.4 การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้ องแผนปฏิบัติการ
มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วาเปนไปตามแผนหรือไม รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร เพื่อกํากับติดตามและดูแลการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนที่วางไว
1.5 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิด และขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของมาปรับปรุง
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บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
เทคนิคการปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ สําหรับสถานศึกษา เปนกระบวนการและขั้นตอน
การ ปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย กลยุทธการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การติดตามประเมินผลและสรางมาตรฐานการทํางาน และปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ โดยผูเขียนจะได
อธิบายไว ดังนี้
กลยุทธในการปฏิบัติงาน
หลักทําดวยธรรม ในการทํางานรวมกันตองมีวัฒนธรรมแหงความเมตตาในการทํางาน รูจ ักแบงปน
การทํางานอยางมีความสุขและสําเร็จดวยหลักอิทธิบาท 4 โดยเริ่มจาก แนวคิดการทํางาน เพื่องาน สราง
วัฒนธรรมการทํางานใหม การอยูรวมกันอยางมีความสุข กอนคิด พูด ตองรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา รูจั กสั งเกต
ความต องการของผู อื่น การให การรู จั กแบ งปั น เพื่ อ ลดอั ต ตาตั ว เราของเรา รูจั กใหเกี ย รติซึ่งกันและกั น
ตามลํา ดั บ ขั้ น ในบทบาทหน า ที่ ข องตนเอง หั ว หน า ต อ งหมั่ น เอาใจใส ก ารทํา งาน ปั ญ หา ความตองการ
ความชวยเหลือ สนับสนุนของลูกนองเพื่อกํากับติดตามและเรียนรูความเขาใจซึ่งกันและกัน สวนลูกนองตอง
หมั่นศึกษาความรูสึกของการเปนหัวหนา และเพื่อนรวมงานเพื่อเรียนรูและเชื่อมโยงสูการทํางาน รว มกัน เรื่ อ ง
เหล า นี้ จ ะเป น พื้ น ฐานและแรงสนับสนุนในการทํางานรว มกัน เมือทุกคนในองคกรไดเรียนรู และเขาใจ
ความรูสึกของกันไดดี มีจิตบริการทีดี มีแรงขับเคลื่อนที่ดี การสนับสนุนที่ดีงานบริการสูภายนอก ก็จะดี
การใหเปนการสื่อสารที่ดีที่สุด การพูดคุยดวยจิตเมตตา วาจามิตรภาพ จะสงผลใหเกิดการทํางานเป็นทีม
สูเปาหมายรวมกัน ทุกคนมีสวนเติมเต็มใหกันจิตเบิกบานงานสําเร็จภายใต แรงขับเคลื่อนจากทีมที่แข็งแกรง
ผูปฏิบัติงานทุกคนตางปรารถนาทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการทํางานรวมกันทุกคน ดังนั้น กลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงยึดหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งหมายถึง ธรรมแหงคามสําเร็จ ประกอบดวย
1. ฉันทะ : พอใจ การทํางานดวยใจ ใจตองมีความรัก รักคน รักงาน รักบริการ รักองคกร บุคลากร
ตองมีใจรักในการทํางาน มีจิตบริการสูง มีความสุขกับการแบงปนงาน ความสําเร็จดีมีประสิทธิผล เพราะการ
เอาใจใสงาน มีความสุขเมื่อไดรับคําขอบคุณ รักษาภาพลักษณของ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จิตเบิกงาน...งานสําเร็จ
2. วิริยะ : พากเพียร ตองเปนผูพากเพียร มีความกระตือรือรนในการทํางาน เอาใจใส มีความพยายาม
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด มองเห็นอุปสรรคเปนโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทํางานให
สําเร็จ สรางคุณคาในการทํางาน เพิ่มคุณคา..ถารูจ ักปรับเปลี่ยน
3. จิตตะ : มุงมั่น ตองเปนผูมีความมุงมั่น เอาใจใสในรายละเอียดการทํางานและใชเวลามีสติ รูกาย
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รูใจในการทํางานตอเนื่อง จนกระสบความสําเร็จ คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพื่อเพิ่มมูลคา
ในงาน ใจสําราญ...งานสําเร็จ
4. วิมังสา : บากบั่น ตองเปนผูฝกใฝความรู หมั่นฝกฝนอยูเสมอ รูจักพิจารณาอุปสรรคความบกพรอง
เพื่อสรางเปนบันไดสูความสําเร็จ ใชความสามารถที่มีเปนโอกาสในการพัฒนางาน พิจารณาไตรตรอง การ
ปฏิบัติงานเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาอุปสรรค แลวนํามาพิจารณาแกไขปรับปรุงงานใหดําเนินไปสู
ความสําเร็จ เปลี่ยนวิกฤตเพื่อสรางโอกาส สรางกระบวนการทํางานใหม เพื่อลดความเสี่ยง ทีมแข็งแกรงชนะ
คูแขงและเกิดการพัฒนาตอเนื่อง ยั่งยืน

แผนภูมิที่ 4 แสดงหลักทําดวยหลักธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การใหบริการวิชาการ สําหรับสถานศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปน
การใหบริการดานคําปรึกษา แนะนํา จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา โดยคูมือปฏิบัติงานนี้ มีการอธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติงานดังกลาว (ตามภาพที่ 5) ตั้งแต การขอรับบริการ การแจงเวียนเอกสาร การจัดประชุมพิจารณา
จัดกิจกรรมและงบประมาณคาใชจาย การแจงผลพิจารณาการจัดกิจกรรม การจัดทําเอกสารหลักฐานทาง
ราชการ สําหรับประกอบการ สรุปคาใชจา ย การจัดเตรียมคายกิจกรรม การจัดกิจกรรม และการสรุปผลการ
ดําเนินงาน
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ผูรับบริการแจงความประสงค
กอนจัดกิจกรรมลวงหนา 2 สัปดาห
ผูรับบริการสงหนังสือขอความอนุเคราะห
(เรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3)
เสนอหนังสือเพื่อขออนุมัติ
การแจงเวียนหนังสือ
เสนอรายชื่อวิทยากร

ไม่จดั กิจกรรม

พิจารณาการจัดกิจกรรม
เสนองบประมาณ

จัดกิจกรรม

วิทยากรจัดทํา
ตารางกิจกรรม
จัดกิจกรรม
สิ้นสุดโครงการ

สรุป/รายงานผล

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
สําหรับศึกษานิเทศก และบุคลากร กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีจริยธรรมใน
การปฏิบัตงิ านบริการวิชาการ ซึ่งผูปฏิบัติงานบริการวิชาการควรดําเนินตาม กรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ผูปฏิบัติงาน โดยสรุปความพอสังเขปสําหรับนํามาใชในการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการไว ดังนี้
1. ปฏิบัติงานดวยความซือ่ สัตย สุจรติ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความรับผิดชอบ เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ
2. ประพฤติตนตรงตอเวลา และใชเวลาใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ ไมละทิ้งหนาที่
โดยไมมีเหตุอันสมควร
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3. ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือ
สิ้นเปลือง เสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง
4. เปนผูมีความรับชอบในการปฏิบัติงาน การใหความชวยเหลือภายในกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งการเสนอความคิดเห็น การชวยทํางาน การแกไขปญหาภายในงานที่ปฏิบัติ
รวมกัน เสนอแนะสงที่จะเปนประโยชน ตอการพัฒนางานในดานบริการวิชาการ หรืองานดานอื่นๆ
5. พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกตอง สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจ
เพื่อประโยชนของสวนรวม
6. ประพฤติตอเพือ่ นรวมงานและผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม และใหเกียรติและเคารพซึง่ กันและกัน
การติดตามประเมินผลและสรางมาตรฐานการทํางาน
1. จัดเก็บและเปดชองทางการรับขอรองเรียน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีการจัดเก็บและเปดชองทางในการรับฟงและเรียนรู
ความตองการและความคาดหวังหลัก ๆ ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชใน
การวางแผนปฏิบัติงาน และการปรับปรุงกระบวนการรวมถึงการพัฒนาการบริการใหม ๆ ดังนี้
1.1 การหาความตองการของผูรับบริการ โดยใชหลักอริยสัจ 4 เพื่อหาปญหา ตนเหตุแหงปญหา
และแนวทางในการแกปญ
 หา เพื่อเปนหลักการทีช่ ัดเจนในการจัดทําโครงการ
1.2 ประชาสัมพันธเชิงรุก และเก็บรวบรวมความตองการของหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และตอยอดองคความรูต อ ไป
1.3 เก็บขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ในการอบรมหลักสูตรตาง ๆ และ
นํามาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและตรงความตองการอยูเสมอ
หลังจากนั้น กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นําขอมูลจากการรังฟงขอคิดเห็นและ
ความตองการพัฒนาดังกลาว มาดําเนินการสําหรับการปรับปรุงวางแผนปฏิบัติการและพัฒนาการใหบริการ
ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะตาง ๆ จากทุกฝายที่เกี่ยวของ นําเสนอผูรับผิดชอบ เพื่อใช
ประกอบการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และประกอบการวางแผนปฏิบัติการประจําปและแผนระยะยาว และ
วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
2. นําขอมูลความคิดเห็นตาง ๆ ของผูรับบริการ เปนสวนหนึ่งของการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู และ
กําหนดวิธกี ารปฏิบัติงานตามขอเรียกรอง หรือเพือ่ แกไขปญหาในการดําเนินงาน
3. การรวบรวมคําถาม สรุปขอคิดเห็นและประเด็นคําถามตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบริหาร
4. การนําเสนอขอมูลความคิดเห็นตาง ๆ ของผูรบั บริการตอที่ประชุมระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
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5. คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อพิจารณาความตองการ ความคาดหวังตาง ๆ และกําหนดนโยบาย
กลยุทธ หรือวิธกี าร เพื่อจะสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ (Key Success Factors)
1. การมีผูบริหารและหัวหนางานที่ใหโอกาส รับฟงความคิดเห็นอยางเปดกวางเปน การสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ทําใหบุคลากรกลาแสดงความคิดเห็น
2. บุคลากรกลุมภารกิจบริการวิชาการมีความมุงมั่น มีใจและมีไฟในการใหบริการ เขาใจเปาหมาย
และวิธีการใหบริการเชิงสรางสรรค
3. มี ค วามภาคภู มิ ใ จในองค ก รและเป็ น ส ว นสํา คั ญ ในการรั ก ษาและเผยแพรภาพลักษณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
4. บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญของกระบวนการแลกเปลียนเรียนรูรวมกัน และธํารงไว
ซึ่งคุณภาพการบริการทีพ่ ัฒนาได
5. บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานดวยความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อพัฒนาการศึกษา
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
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บทที่ 5
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดสรุปปญหาอุปสรรค การใหบริการวิชาการ
สําหรับสถานศึกษา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนางานใหประสบความสําเร็จ
ดังนี้
ตารางที่ 5.1 ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหา การใหบริการวิชาการสําหรับสถานศึกษา
ขั้นตอน

ปญหา/อุปสรรค

1. สถานศึกษาแจงความประสงค 1.1ผูขอรับบริการแจงดวยวาจา
การขอรับบริการ

แนวทางการแกปญหา
1.1.1ใหจัดทําหนังสือราชการ เรื่อง
ขอความอนุเคราะหวิทยากร
1.1.2สงตัวอยาง หนังสือขอความ
อนุเคราะหวิทยากร และเงื่อนไข
ผานชองทาง Smart area หรือ
line

1.2 ผูรับบริการจะจัดกิจกรรมเพื่อ 1.2.1ชี้แจงทําความเขาใจกับ
ปดงบประมาณใกลสิ้นปงบประมาณ ระเบียบและแนวปฏิบัติ
2.ผูรับบริการสงหนังสือขอความ 2.1การสงหนังสือขอรับบริการ
อนุเคราะห
ลวงหนา 2 สัปดาห

3.เสนอหนังสือเพื่อขออนุมัติ

2.1.1แจง Flow Chart ขั้นตอน
การปฏิบัตงิ านใหบริการวิชาการ

2.2สงหนังสือราชการตามขั้นตอน
ผานเจาหนาที่รับ-สง

2.2.1จัดสงหนังสือผานทาง Smart
area ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

3.1ผูถูกเชิญเปนผูเสนอหนังสือเพื่อ
ขออนุมัติไปราชการ

3.1.1มอบหนาที่ใหเจาพนักงาน
ธุรการสามารถบันทึกเสนอหนังสือ
ขอความอนุเคราะห

3.2การเสนอหนังสือราชการตาม
ขั้นตอน ทําใหลาชา

3.2.1กรณีเรงดวน สามารถเสนอ
ผูมีอํานาจในการอนุมตั ิโดยตรง
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ตารางที่ 5.1 (ตอ)
ขั้นตอน
4.การแจงเวียนหนังสือเสนอ
รายชื่อวิทยากร

ปญหา/อุปสรรค
4.1วิทยากรไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

แนวทางการแกปญหา
4.1.1แจงกําหนดการประชุมดวย
วาจาลวงหนากอนออกหนังสือเชิญ
ประชุม
4.1.2จัดทําหนังสือเชิญประชุม และ
ใหมอบผูแทนเขารวมการประชุม

5.พิจารณาการจัดกิจกรรมเสนอ
งบประมาณ

4.2วิทยากรมีภาระงานดวน

4.2.1ใหมีตัวแทนเขารวมประชุม

5.1ผูใหบริการไมสามารถใหบริการ
ได

5.1.1ขอเปลี่ยนแปลงชวงระยะเวลา
5.1.2ประสานแจงดวยวาจาทันที
5.1.3สงหนังสือแจงปฏิเสธแจง
ผูรับบริการ

6.การจัดกิจกรรม

6.1ผูใหบริการมาถึงลาชากวา
กําหนดเวลา

6.1.1เริ่มกิจกรรมตามเวลาที่เกิดขึ้น
จริง
6.1.2ทดเวลาใหครบตามที่กําหนดไว

7.การสรุปผลการดําเนินงาน

6.2มีปจจัยจากสภาพอากาศ เชน
ฝนตก ไฟฟาดับ ฯลฯ

6.2.1ปรับเปลี่ยนกิจกรรม

7.1เอกสารทางการเงินดําเนินการ
ลาชา

7.1.1กําหนดวันสงหลักฐานการเงิน

6.2.2ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม

ประโยชนคูมือการใหบริการวิชาการ
การจัดทําคูมือ การใหบริการวิชาการสําหรับสถานศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เปนรูปธรรม มีประโยชนสําหรับผู
ใหบริการ ประเภทการจัดฝกอบรม สัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีประโยชนสําหรับผูรับบริการ
ในการใชเปนเอกสารอางอิงการขอรับบริการดังกลาว อีกทั้ง คูมือดังกลาวยังใชเปนคูมือสูการปฏิบัติงาน เพื่อให
การดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของผูรับบริการ และเปนไปตามเปาหมายของหนวยงานผูใหบริการ
อยางสมบูรณแบบ โดยคูมือดังกลาวนี้ มีการอธิบายขั้นตอนและการใหบริการวิชาการ สําหรับสถานศึกษา
ตั้งแตการขอรับรับบริการ การแจงเวียนเอกสาร การจัดทําเอกสารหลักฐานทางราชการ สําหรับประกอบการ
สรุปคาใชจา ย การวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม การสรุปผลการดําเนินงาน ทําใหผูที่ไดศึกษาคูม ือดังกลาวนี้
สามารถเขาใจ ขัน้ ตอนและกระบวนการทั้งหมดของการจัดกิจกรรม และสามารถนําไปเปนเอกสารอางอิงและ
เปนแนวทาง ในการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ สําหรับสถานศึกษาไดตอไป

ภาคผนวก

