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คํานํา 
 

สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดการ
ความรู งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร ขึ้นซึ่งเปนผลที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร 
ในประเด็น “การบริการ (Service)” โดยหัวขอที่กําหนดในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประจําปการศึกษา 2560 คือ “การบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ” เพื่อใชเปน
ขอมูลและแนวทางในการดําเนินการจัดการความรูในครั้งตอไป 

 
คณะกรรมการจัดการความรู 

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
คณะครุศาสตร 
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สารบัญ 
         หนา 
คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
บทนํา           1 
การดําเนินการโครงการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ     3 
แผนผังการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีและ     8 
เลื่อนวิทยฐานะ 

- ฝายประชาสัมพันธ        9 

- ฝายประสานงานทั่วไป        10 
- ฝายการเงินและพัสดุ       12 
- ฝายอาคารสถานที่       15 
- ฝายโสตทัศนูปกรณ       16 
- ฝายอาหารและเครื่องดื่ม       17 
- ฝายประเมินผล        18 
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บทนํา 
 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนหนวยงานที่มีปรัชญา
ในการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพเพื่อทองถิ่นและสังคม ไดมีความรวมมือ
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการดําเนินโครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และเชี่ยวชาญ ซึ่งไดดําเนินการโครงการดังกลาวมาตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๕๕ 
รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบันไดดําเนินการโครงการดังกลาวเปนเวลา ๗ ป ซึ่ง
สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร เปนหนวยงานหลักในการติดตอประสานงาน 
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขา
รวมการอบรม เพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ รวมถึงเสริมสราง
ความมั่นใจ ความพรอมและความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครู 
บุคลากรทุกสวนงานภายในคณะจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบทบาทหนาที่เพื่อให
การดําเนินงานโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการอยางตอเนื่อง ซึ่งหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน
ของทุกงานภายในคณะคือ การใหบริการ (Service)  ในปที่ผานมาสํานักงาน
คณบดีคณะครุศาสตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอเรื่อง 
“Service Mind สูการบริการที่เปนเลิศ” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ การใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง สํานักงาน
คณบดีจึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาคณะครุศาสตร ในหัวขอ “การบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษา โครงการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ” เพื่อให
บุคลากรในทุกงานไดมีโอกาสนําเอาความรู เทคนิค วิธีการ และประสบการณ
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ในการดําเนินโครงการมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และสรุปองคความรูเพื่อ
จัดทําเปนหนังสือเลมเล็กเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการบริการ
วิชาการอ่ืน ๆ ตอไป 
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การดําเนินการโครงการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 
 โครงการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนโครงการที่
เกิดจากความรวมมือระหวางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีจุดมุงหมายใหครูตองมีการพัฒนาตนเองใหมี วิทย
ฐานะสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองของขาราชการครู
เพื่อใหมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น นอกจากขาราชการครูจะผานการประเมินดานการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และการจัดทําผลงานตามเกณฑแลว สิ่งหนึ่งที่
สําคัญคือการเขารับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
เปนผูกําหนด หนวยงานผูใชครู (สพฐ.) ไมสามารถดําเนินการพัฒนาดังกลาวได
ทั้งหมด เพราะมีขาราชการครูที่จะเขารับการพัฒนาเลื่อนวิทยฐานะเปนระดับ
ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญเกือบ 300,000 คน   ทั่วประเทศ ดังนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได ทําความตกลงกับคณะครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตรจํานวน 27 แหง ที่มีการผลิตครูเปนผูดําเนินการพัฒนา  
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วัตถุประสงค  
1. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่จะเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ 

2. เพื่อเสริมสรางความมั่นใจ ความพรอมและความมุ งมั่นในการ
ปฏิบัติงานใหแกขาราชการคร ู
 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการดําเนินการสามารถแบงออกเปนขั้นตอนยอย ๆ ได 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- เสนอเรื่องสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะ 
- ประสานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผู

เขารับการพัฒนาหรือจบการศึกษาปริญญาเอก 
- ประชาสัมพันธใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สงรายชื่อผูสมัครมาให

คณะครุศาสตร 
- ประกาศรายชื่อและรุน/กลุมที่จะเขารับการอบรมพรอมใหแจงยืนยัน

กลับ 
- ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร/และวิทยากรประจํากลุมกอน

ดําเนินการ 
 

2. ขั้นดําเนินการพัฒนา 
- ปฐมนิเทศผูเขารับการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมการฝกอบรมตามหลักสูตร 
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- ประเมินผล 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

3. ขั้นปรับปรุง/พัฒนาการดําเนนิงาน 
- นําผลสรุปจาการดําเนินงานแตละรุนที่เปดการอบรมเขาประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน 
- นําประเด็นปญหา/ขอเสนอแนะจากการประเมินปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินการรุนถัดไป 
 
    โดยในการดําเนินงานมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพัฒนาขาราชการครู ฯ แบงออกเปน 9 ฝาย คือ 

1. คณะกรรมการบริหารโครงการ มีหนาที่วางแผนดําเนินการบริหาร
จัดการควบคุมกํากับดูแลติดตามตลอดจนอํานวยการใหคําปรึกษา แนะ
แนวทางการพัฒนาฝกอบรมใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการวิชาการ มีหนาที่ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร คูมือ หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการพัฒนาการอบรม พิจารณา
คัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่กําหนด และใหคําปรึกษา แนะนําเชิงวิชาการ 
แกวิทยากรและผูเกี่ยวของ 

3. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ มีหนาที่วางแผนรับชําระเงิน
ลงทะเบียน จัดทําบัญชีคาใชจาย ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตลอดจนการเบิกจาย
คาตอบแทนและคาใชสอยตางๆ  

4. คณะกรรมการฝายประสานงานทั่วไป  งานเอกสารและรับลงทะเบียน 
มีหนาที่ ประสานงานทั่วไปรวมถึงการแกปญหาตางๆ ในการฝกอบรมพัฒนา 
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การรับสงรายชื่อผูสมัคร กับ สพฐ. สพป. สพม. จัดทําบัญชีรายชื่อผูเขารับการ
พัฒนา แยกกลุม เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

5. คณะกรรมการฝายประเมินผล มีหนาที่  วางแผนการจัดทํา
แบบทดสอบ ประสานงานกับวิทยากรแตละหนวยการเรียนรู  ตรวจสอบ 
คัดเลือกแบบทดสอบตลอดจนดําเนินการทดสอบ ประมวลผล การทดสอบผู
เขารับการพัฒนาสรุปผลการดําเนินการฝกอบรมและจัดทําแบบประเมิน จัดทํา
รายงานรูปเลมเสนอตอ สพฐ. สพป. สพม.และคณะครุศาสตร  

6. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ มีหนาที่ จัดเตรียมโสตเครื่องมือ
ทัศนูปกรณทุกหองฝกอบรม ตรวจสอบแกไขปญหาการใชเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ทุกวันที่จัดการอบรม ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประจําวัน นําเผยแพร
ทางเว็บไซตและ/หรือติดบอรดแตละหองฝกอบรมทุกวัน 

7. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ มีหนาที่ จัดเตรียมหองฝกอบรม 
ดูแลความเรียบรอยของอาคารสถานที่ใหอาคารสถานที่อยูในสภาพพรอมใช
ตลอดเวลา 

8. คณะกรรมการฝายอาหารเครื่องดื่ม มีหนาที่ วางแผนประสานงานการ
จัดบริการ อาหาร อาหารวาง น้ําดื่มสําหรับวิทยากร และผูเขารับการอบรม
ตลอดหลักสูตร 

9. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่ พิธีกร ประชาสัมพันธ
ขาวสารขอมูลการอบรม จัดตกแตงปายประชาสัมพันธกิจกรรมการอบรมใน
โครงการ 

ซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานแตละฝายมีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
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