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 คู่มือการปฏิบัติงานการประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (สปชต.) จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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ให้ก าลังใจ ตลอดจนทุ่มเท เสียสละเวลาในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการจัดท าคู่มือในครั้งนี้ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สปชต.) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการดังกล่าวในอนาคตต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 ตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่  1 ของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้  เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ งเป็นภูมิภาค 
ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้งและประชาชนยากจนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากถึง 1 ใน 3  
ของประชากรทั้งประเทศให้มีฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังกระแสพระราชด า รัส 
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสด็จพระราช-
ด าเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า  

"การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนี้ เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะท าให้การศึกษาชั้นสูง  
ขยายออกไปถึงภูมิภาคที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความส าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จึงเป็นความส าเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี" 
  ส านักบริการวิชาการ เดิมชื่อว่า “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
ศูนย์บริการวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านัก-
บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2558 สถานที่ท าการปัจจุบัน คือ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ส านักบริการวิชาการ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงปลอดภัย 
ตามเจตนารมย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศ  
ให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรม
ทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองครองธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เท่าท่ีจะกระท าได้ 
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 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สปชต.) เป็นโครงการที่ส านักบริการวิชาการ ได้รับความไว้วางใจจากส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาและด าเนินการจัดโครงการ ซึ่งด าเนินการ  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอ าเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งแต่ได้ปี พ.ศ. 2551 ส านัก- 
บริการวิชาการ ได้ด าเนินการจัดโครงการมาแล้วทั้งสิ้น 83 รุ่น การด าเนินการจัดโครงการได้มีการ
พัฒนาเนื้อหาสาระและรูปแบบการจัดโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
นโยบายของรัฐบาล และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พ้ืนที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการในพ้ืนที่
จังหวัดชายแกนภาคใต้ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การด าเนินโครงการต่อไป 
 จากความเป็นมา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินโครงการ สปชต. ของส านักบริการวิชาการ 
ที่กล่าวมา จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคลในการเข้าอบรมโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เพ่ือน าผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาเนื้อหาวิชาและ
ด าเนินการโครงการ สปชต. เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจส าหรับการด าเนินโครงการต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและ 
มีประสิทธิภาพ 
 1.2.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนและมาตรฐานเดียวกัน 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1  ผู้ปฏิบัติ งานสามารถปฏิบัติ งานทดแทนกันได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3.2  ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.4 ขอบเขตการใช้คู่มือ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าอบรม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สปชต.) มีเนื้อหาครอบคลุมในส่วนของขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม ขั้นตอนการ
ประสานงานผู้เข้าอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม 
ความพร้อม ขั้นตอนการจัดท าท าเนียบรุ่น และข้ันตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
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1.5 ค านิยามศัพท์ 
 1.5.1  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือ โครงการ สปชต. หมายถึง หลักสูตรโครงการของส านักงาน ก.พ. ที่จัดขึ้นส าหรับ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 3 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการต ารวจ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นที่ปรึกษาในการการด าเนินการจัดและพัฒนาหลักสูตร 
 1.5.2 ส านักงาน ก.พ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นส่วนราชการ
ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 
 1.5.3 ข้าราชการ จชต. หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.5.4 ผู้สมัคร หมายถึง ข้าราชการ จชต. ที่สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  สปชต.  
แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 
 1.5.5  ผู้เข้าอบรม หมายถึง ผู้ผ่านการคัดเลือกจากส านักงาน ก.พ. ให้เข้าร่วมโครงการ สปชต. 
ในแต่ละรุ่น/ปี ที่มีการด าเนินการจัดโครงการ 
 1.5.6 ผู้ประสานงานส านักงาน ก.พ. หมายถึง เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ที่มีหน้าที่ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สปชต. 
 1.5.7 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ที่มีหน้าที่ในการประสานงานกับผู้เข้าอบรม เพ่ือจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าอบรม 
และส่งข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือการด าเนินงานของโครงการ สปชต. เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
  1.5.8 เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. หมายถึง เจ้าหน้าที่ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติให้ผู้สมัคร ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ สปชต. 
 1.5.9 เจ้าหน้าที่สายการบิน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมี
หน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ในการออกตั๋วเครื่องบินของผู้เข้าอบรม และ
อ านวยความสะดวกกับพนักงานภาคพ้ืนในการเดินทางของผู้เข้าอบรมจนเสร็จสิ้นโครงการในแต่ละรุ่น 
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บทที่ 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
โครงสร้างบริหาร (Administration Chart) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) และบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ  
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือให้ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากการวิจัย การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาภายในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
(Impact on Community)  มีการวางกรอบการบริหารโดยอาศัยแนวคิด จากแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2559 - 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม โดยมีกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ            
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  บนพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง              
  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักบริการวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักบริการวิชาการ ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตรงตามนโยบาย เป้าหมายหลัก
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 2.1.1 วิสัยทัศน์   
  มุ่งเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการและการอุทิศเพ่ือสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 
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 2.1.2 พันธกิจ 
  1) พัฒนาส านักบริการวิชาการ ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
บนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  2) เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน  
การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 
  3) ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 
  4) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบัน 
การศึกษาเอกชน องค์กรเอกชน เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาสังคม และพัฒนาธุรกิจ 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2.1.3 ค่านิยมองค์กร 
  การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ตามแนวทาง การจัดการบริหารที่ดี ความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญกับบุคลากรและคู่ความร่วมมือ การเรียนรู้ของ
บุคคลและองค์กร การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
2.2  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
  

 
 

 
 

 
 

       
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างองค์กร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส านักบริการวิชาการ 

กองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ 
งานบริหาร 

และสื่อสารองค์กร 
งานแผนยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.3  โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

               
 

 

     
 

 
 
 
 
 

               

               
 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
 
 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบรหิารส านัก 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริการ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน 

ส านักบริการวิชาการ ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักฯ 

หัวหน้างาน 

บริการวิชาการ 
หัวหน้างานบริหารและ

สื่อสารองค์กร 
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บริการวิชาการ 
- บริการฝึกอบรม 

- บริหารและธุรการ 
- การเงิน 
- พัสด ุ
- ประชาสัมพันธ ์
- โสตทัศนูปกรณ์ 

- แผนและงบประมาณ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ติดตามและประเมินผล 
- ประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.4  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 

 

 
นายธวัช รัตนมนตรี 

ผู้บริหาร 
 

 

 
นางวิภาดา มีแวว 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

 

      
    นายประภาพรณ์ ขันชัย    นายประหยัด สืบเมืองซ้าย      นายชาลี พรหมอินทร์ 
 นักวิชาการศึกษาช านาญการ     นักเทคโนโลยีสารสนเทศ         นักวิชาการศึกษา 

 

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน ส านักบริการวิชาการ 

หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

ส่วนประชาสัมพันธ์ 
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2.5  ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 งานบริการวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการ  
จัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบ  
การฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน  
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลง  
ที่ได้รับ ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 งานบริหารและสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไป ภายในส านักบริการ
วิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านักบริการวิชาการ 
รวมทั้งการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
การจัดท าระบบฐานข้อมูล รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจของส านักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน 
การด าเนินงานภายในส านักบริการวิชาการ ในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือการจัดท าระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล รวมทั้งภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักบริการวิชาการ มีประสิทธิภาพสูงสุด (รายงานประจ าปี 
2561 ส านักบริการวิชาการ) 
2.6 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2.6.1 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานนี้ครอบคลุมถึงต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางออกแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางออกแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย การจัดท ามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระท าที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกัน
การกระท าที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ด้านการบริหาร
ข้อมูลและสารสนเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
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 2.6.2 ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
   ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ 
   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช านาญการ 
   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช านาญการพิเศษ 
   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับเชี่ยวชาญ 
 2.6.3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการน
การท างานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ การออกแบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1)  ด้านการปฏิบัติการ 
    (1) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้มี 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้  เ พ่ือให้งานด้านบริหารข้อมูลและสารสนเทศ 
มีประสิทธิภาพด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ 
   (2) ช่วยรวบรวมข้อมูลและร่วมจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กรในการบริหารจัดการงานโครงการต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
ข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย  
บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระท าที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล เว็บไซต์และป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
   (4) ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือใช้  
ในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ 
   (5) ช่วยตรวจสอบข้อมูลและน าเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหาร
คลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพ่ือดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ช่วยเตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง
ข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอ เพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
  2)  ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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  3)  ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  4)  ด้านการบริการ 
   (1) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถ 
ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารได้ด้วยตนเอง 
   (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นแก่บุคลากร หน่วยงาน ในการน าระบบไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
2.7  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายประหยัด สืบเมืองซ้าย ต าแหน่ง นักเทคโนโลยี -
สารสนเทศ ระดับ ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 2.7.1 ภาระงานหลัก 
  1)  งานประจ า 
   1.1) ก ากับการท างานของฐานข้อมูล โปรแกรมท างาน ให้บริการข้อมูล ส ารองข้อมูล 
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล ดังนี้  
              (1) ฐานข้อมูลผู้อบรม 
            (2) ระบบฐานข้อมูลวิทยากร 
            (3) ระบบงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
     - การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ใน Google Team Drive ของ
ส านักบริการวิชาการ 
      - ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักบริการวิชาการ  
     - เว็บไซต์ฝึกอบรม https://trainuac.kku.ac.th/  
     - เว็บไซต์เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 
https://www.thaiuniserv.com 
   1.2) ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ของส านักฯ โดยมี
การประชุมและปฏิบัติงานร่วมกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC KKU) และ
มีการประสานงานแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
   1.3) จัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักบริการวิชาการให้เป็นปัจจุบัน  โดยม ี
การอัพเดทข่าวสารหรือไฟล์ต่าง ๆ ของส านักบริการวิชาการให้เป็นปัจจุบัน 
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   1.4) ประสานข้อมูลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยมีการจัดท ารายงานต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี รายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ สปชต. ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เป็นต้น 
   1.5) ผลิตสื่อ โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-Book เอกสาร 
คู่มือประกอบการฝึกอบรมต่าง ๆ  
  2) งานเชิงพัฒนา 
   2.1) การจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถ  
ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารได้ด้วยตนเอง เช่น คู่มือระบบลงทะเบียนฝึกอบรม คู่มือการ  
ใช้งานระบบน าส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ คู่มือประกอบการฝึกอบรม โครงการ สปชต. เป็นต้น 
    2.2) การเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ หรือหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและ 
การปฏิบัติงาน 
   2.3) การประสานงานด าเนินการขึ้นและต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย ส านักงานบริหาร-
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2.4) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่าง ๆ  
 
 จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือก การประสานงานและจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นภารกิจที่ต้องรวบรวม 
จ าแนก และแสดงผลข้อมูล อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ประสานงานกับผู้เข้าอบรมในฐานะผู้รับบริการ และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภานในและภายนอกส านักบริการวิชาการ ซึ่งมี
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
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 2.7.2 แผนผังการปฏิบัติงาน  
  1) ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

เร่ิมต้น 

ข้าราชการ จชต.  
สมัครและลงทะเบียน 

ผู้สมคัรเลือกมหาวิทยาลัย/รุ่น 

 จนท. ศอ.บต. ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

อนุมัติและประกาศรายชื่อ 

ส่งออกข้อมูลสารสนเทศของผูเ้ข้าอบรม 

จากระบบและจ าแนกข้อมลู 

ยืนยันการอบรม 

ผู้เข้าอบรมเข้าช่องทางสื่อสาร 

ทางกลุ่มไลน ์

สิ้นสุด 

ไม่ผา่น 

ไม่ยืนยัน 

ยืนยัน 
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  2) ขั้นตอนการประสานงานผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

เร่ิมต้น 

กลุ่มไลนป์ระสานงาน 
เพื่อเตรียมความพร้อม 

อัพเดทรายชื่อและข้อมูล 
ขึ้นเว็บไซต์ส านักฯ 

ผู้เข้าอบรม

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

จัดคู่พัก 

แจ้งอัพเดทรายชื่อคู่พัก 
ให้ผู้เข้าอบรมทราบ 

สิ้นสุด 

คู่มือประกอบการฝึกอบรม 

(E-Book) 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ผู้เข้าอบรมจับคู่เอง 

จนท.จับคู่ให ้

แก้ไข 

ผ่าน 
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 3) ขั้นตอนการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

                                                 
  

          
 

              
  

     
  

    

เร่ิมต้น 

 คัดแยกข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง 

 จัดท าปา้ยชื่อผู้เข้าอบรม 

 ส่งข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้อง 

7. ผู้ประสานงาน 
บริษัท การบนิไทยฯ 
ออกตั๋วเครื่องบิน 

จนท.มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบข้อมูล 

ออกตั๋วเครื่องบิน 

ส่งฝ่ายลงทะเบียน 
ท าใบลงช่ือรับรองฯ 

สิ้นสุด 

1. ฝ่ายอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ 
2. ฝ่ายลงทะเบียน 
3. ฝ่ายฝึกอบรม 
4. ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
5. ผู้ประสานงานท าเร่ืองข้ามแดน 
6. ผู้ประสานงานส านักงาน ก.พ. 

สิ้นสุด 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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 4) ขั้นตอนการจัดท าท าเนียบรุ่น 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

จัดเรียงข้อมูลสารสนเทศ 

ถ่ายภาพบุคคล 

จัดเค้าโครงรูปเล่ม 

ผู้เข้าอบรม

ตรวจสอบ

ข้อมูล 

จัดท ารูปเลม่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 

อัพเดทขึ้นเว็บไซต์ 

ส่ง Link ให้ผู้เข้าอบรม 

สิ้นสุด 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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 5) ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

จัดเตรียมข้อมลูสารสนเทศ  
ตาม TOR ของโครงการ 

จัดท าเค้าโครงรูปเล่ม 

หน.งานและผู้บริหารตรวจสอบ 

ผู้ประสานงาน ส านักงาน ก.พ. 

ตรวจสอบ 

จัดท าเลม่รายงานฯ 

กรรมการตรวจรับงาน ตรวจสอบ 

จัดท าเลม่รายงานฯ 

สิ้นสุด 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
3.1  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องการประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าอบรม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สปชต.) ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย/ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าแนะน า ปรึกษา หลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าอบรมโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 
 
3.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 
 -  พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2551 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 
 -  มติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวกับ ศอ.บต. 
 -  กฎระเบียบและหนังสือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง 
  -  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 101/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่องการด าเนินการ
ตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  -  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่องการบริหารงาน
บุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  -  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่องการประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
  -  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 35 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 เรื่องการ
บริหารงานบุคคลในพ้ืนที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)  
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 - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือก  
เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ 
ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว ส าหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
 - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 07086/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ 
 
3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 3.3.1  การด าเนินงานประสานงาน 
     1.1 เอกสารสมัครของผู้เข้าอบรม เช่น แบบฟอร์มสมัคร ส าเนาบัตรข้าราชการ ส าเนา- 
บัตรประจ าตัวประชาชน มีความถูกต้องต้องชัดเจน 
   1.2 เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ต้องตรวจเช็คคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนการอนุมัติเข้าร่วม
โครงการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะต้องเช็คซ้ าก่อนการประสานงานกับผู้เข้าอบรม 
   1.3 การประสานงานยืนยัน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย จะต้องแจ้งเงื่อนไขการเข้าอบรม 
ให้ผู้เข้าอบรมทราบ ให้ชัดเจน ว่าเมื่อยืนยันและออกตั๋วเครื่องบินแล้วไม่เดินทาง ผู้เข้าอบรมจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และต้องด าเนินการให้เรียบร้อย 1 สัปดาห์ ก่อนเริ่มโครงการในแต่ละรุ่น 
   1.4 การยืนยันสถานที่และเวลาในการรายงานตัวต้องชัดเจน เพราะหลังจากรายงานตัว
แล้วจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินต่อหากเวลาผิดพลาดจะท าให้ตกเครื่องได้ 
   1.5 เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการจับคู่อย่างชัดเจน โดยการล าดับ
ความส าคัญเรื่องเพศ และศาสนา เป็นหลัก 
 3.3.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
   2.1 เจ้าหน้าที่ต้องให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบข้อมูลของตนเองก่อนด าเนินการต่าง ๆ ทุก
ครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
   2.2 การแจ้งข้อมูลสารสนเทศไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดแยกเฉพาะข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายนั้น ๆ และข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจน 
   2.3 เจ้าหน้าที่จะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ 
ผู้ประสานงานของส านักงาน ก.พ. ทราบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การก ากับติดตามการด าเนินงาน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานการประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)  เป็นการ
อธิบายขั้นตอนการประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของผู้เข้าอบรม ตามแผนผัง  
การปฏิบัติไว้ในบทที่ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโครงการ สปชต. 
 4.1.1 ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
    ล าดับที่ 1 ข้าราชการ จชต. สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
   เป็นการด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยการเข้ากรอกข้อมูลลงทะเบียนในระบบรับสมัครเข้าอบรมโครงการ สปชต. ของส านักงาน ก.พ. 
URL: https://sproject.ocsc.go.th/ ถ้าผู้สมัครมีปัญหาในการรับสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. อ านวยความสะดวกในการรับสมัครและแก้ไขปัญหาให้ผู้เข้าอบรม  
โดยขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการ สปชต. ทางออนไลน์ ดังนี้ 
   1) เลือกเมนู “สมัครสมาชิก/ตรวจสอบเลขบัตร”  

 
ภาพที่ 1 การเข้าระบบและตรวจสอบบัญชี 

 

   2) ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ว่าเคยมีการสร้างบัญชีการใช้งานกับระบบ
ลงทะเบียนหรือไม ่
    2.1) ถ้าตรวจสอบไม่พบว่ามีบัญชีผู้ใช้งานหรือเป็นผู้สมัครรายใหม่ เลือกเมนู 
“สมัครสมาชิก” (ไปข้อ 3) 

1) เลือกเมนู “สมัคร

สมาชิก/ตรวจสอบเลข

บัตร” 

2) ตรวจสอบเลข 

บัตรประชาชน 13 หลกั 

2.1) ถ้าไม่พบข้อมูลให้

เลือกเมนู “สมัครสมาชิก” 



  20 
 

    2.2)  ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเคยมีการสร้างบัญชีแล้ว (ตามภาพที่ 2) ให้ผู้สมัคร
คลิกท่ี “เข้าสู่ระบบ” (ไปข้อ 4) 

 

 
ภาพที่ 2 กรณีที่ผู้เข้าอบรมตรวจสอบว่ามีบัญชีในระบบ จะแสดงข้อมูลที่เคยเข้าร่วมโครงการล่าสุด 

 

   3) ให้ผู้สมัครท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม “Create new account” 
เพ่ือบันทึกข้อมูลลงระบบลงทะเบียน (ผู้สมัครจะต้องจดจ า Username และ Password ที่สมัคร 
กับระบบ) 

 
ภาพที่ 3 ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพ่ือสร้างบัญชี 

 
 
 
 

2.2) ถ้าพบข้อมูลให้เลือก

เมนู “เข้าสู่ระบบ” 

3) ผู้สมัครใหม่เลือกเมนู 

“Create new account”  
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   4)  ให้ผู้สมัครกรอกเลขบัตรประชาชนลงในช่อง “Username” กรอกรหัสผ่านลงใน
ช่อง “Password” และคลิกปุ่ม “LOG IN” 

 
ภาพที่ 4 การ LOG IN ส าหรับผู้ที่เคยมีบัญชีผู้ใช้งาน 

 

   5)  กรณีที่ผู้สมัครเคยมีบัญชีผู้ใช้งานในระบบแล้ว ให้ผู้สมัครอัพเดทประวัติข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน โดยคลิดที่ค าว่า “Edit” จากนั้นเมื่ออัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

 
ภาพที่ 5 การอัพเดทประวัติของผู้เข้าอบรม 

 

  ล าดับที่ 2 ผู้สมัครเลือกมหาวิทยาลัยและรุ่น 
   6) ที่หน้าเมนู “หลักสูตร” ให้ผู้สมัครคลิกค าว่า “สมัครฝึกอบรม” 
    6.1) สมัครฝึกอบรม คือ เลือกรุ่นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สปชต. 
    6.2) รายชื่อผู้สมัคร คือ แสดงรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดในรุ่นฝึกอบรมนั้น ๆ 
    6.3) รายชื่อที่อนุมัติ คือ แสดงรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ สปชต. 
ในรุ่นนั้น ๆ 

4) ผู้สมัครใหม่ กรอกข้อมูล

และ LOG IN เข้าสู่ระบบ 

5) ผู้ที่เคยมีบัญชีในระบบ เลือกเมนู 

“Edit”  เพื่อแก้ไขขอ้มูล 
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ภาพที่ 6 รายละเอียดการแสดงข้อมูลการสมัครหรืออนุมัติ 

 

   7) ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม 
“Save registration” เพ่ือยืนยันการสมัครฝึกอบรม เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้ (รองรับไฟล์
ที่มีนามสกุล .pdf .jpg .jpeg .png เท่านั้น) 
    7.1) ส าเนาบัตรข้าราชการ (ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง) และส าเนาบัตรประชาชน 
โดยจัดวางให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน 
    7.2)  แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชาก ากับ) 
    7.3) ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  ที่มีอายุ เหลือมากกว่า 6 เดือน 
ก่อนวันเดินทาง (กรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น) 

 
ภาพที่ 7 การแนบเอกสารหลักฐานการสมัครอบรมโครงการ 

 
 

เมนู “สมัครฝึกอบรม” เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” เมนู “รายชื่อที่อนุมัติ” 

7.1) เมนูแนบ “ส าเนาบตัรขา้ราชการ” 

7.2) เมนูแนบ “หนังสืออนุญาตเขา้ร่วมโครงการ” 

7.3) เมนูแนบ “ส าเนาหนังสือเดินทาง” (กรณีมหาวิทยาลัย
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   8) หลังจากที่ผู้สมัครคลิกปุ่ม “Save Registration” แล้ว (ตามข้อ 7) ระบบ 
จะแสดงข้อความ “ขอบคุณส าหรับการลงทะเบียน” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครเข้าร่วม
โครงการ สปชต. 

 
ภาพที่ 8 ระบบแสดงสถานะเมื่อผู้สมัครแนบเอกสารและกดยืนยัน 

 

  ล าดับที่ 3 จนท. ศอ.บต. ตรวจสอบคุณสมบัติ 
   9) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ท าการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครตามเงื่อนไข
การเข้าร่วมโครงการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เมื่อมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จะท าการอนุมัติต่อไป 
 

  ล าดับที่ 4 อนุมัติและประกาศรายช่ือ 
   10) เมื่อเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. อนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว รายชื่อผู้เข้าอบรม
จะปรากฎในรายชื่อผู้ที่อนุมัติ 

 
ภาพที่ 9 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการตามมหาวิทยาลัยและรุ่นที่สมัคร 
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  ล าดับที่ 5 การส่งออกข้อมูลสารสนเทศของผู้เข้าอบรมจากระบบและจ าแนกข้อมูล 
   11) เมื่อเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. อนุมัติรายชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ 
น าข้อมูลออกจากระบบ และคัดแยกข้อมูล เพ่ือด าเนินการประสานงานยืนยันการเข้าอบรม 
    11.1) เจ้าหน้าที่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 10 การ LOG IN เข้าระบบ 

 

   11.2) เลือกเมน ู“บริหารจัดการข้อมูล” 

 
ภาพที่ 11 การเข้าเมนูบริหารจัดการข้อมูล 

 

   11.3) เลือก Export ข้อมูลรายชื่อที่อนุมัติ และ Download ตามรุ่นที่จะด าเนินการ 

 
ภาพที่ 12 การ Export และ Download ข้อมูลมาไว้ในเครื่อง 

 
 
 

Username 

Password 

11.1) กด LOG IN 

11.2) เลือกเมนู “บริหารจัดการข้อมูล 

11.3) เลือก Export อนุมัติ 
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   11.4) จ าแนกข้อมูลที่ต้องการใช้งานในการประสานงานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วม
โครงการ โดยแยกข้อมูลที่ต้องใช้เบื้องต้น เพ่ือยืนยันการเข้าอบรม 

 
ภาพที่ 13 การจ าแนกข้อมูลที่ต้องการใช้งานในการประสานงาน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 

 

  ล าดับที่ 6 ยืนยันการเข้าอบรม 
   12) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด าเนินการประสานงานกับผู้เข้าอบรม โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
    (1) ทางโทรศัพท ์
    (2) ทาง Line ID 
    (3) ผ่านบุคคลใกล้ชิดหรือเพ่ือนร่วมงาน (กรณีติดต่อตามข้อที่ (1) และ (2) ไม่ได้) 
     ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมยืนยันเจ้าหน้าที่จะท าการส่ง Link ส าหรับเข้า Line 
กลุ่มเพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการประสานงานผู้เข้าอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม และกรณีที่ผู้เข้าอบรม 
แจ้งยกเลิกเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. เพ่ืออนุมัติผู้สมัครคนใหม่
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด าเนินการประสานงานต่อไป 

 
ภาพที่ 14 การประสานงานและแจ้งผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่มไลน์ 
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  ล าดับที่ 7 ผู้เข้าอบรมเข้าช่องทางสื่อสารทางกลุ่มไลน์ 
  13) หลั งจากที่ ผู้ เ ข้ าอบรมยืนยันและได้ รั บลิ งค์  เข้ ากลุ่ ม เ พ่ือ เข้ าสู่ ขั้ นตอน 
การประสานงานผู้เข้าอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อไป 

 
ภาพที่ 15 ผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่มไลน์เพ่ือประสานงานการเตรียมความพร้อม 

 

 4.1.2 ขั้นตอนการประสานงานผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม 
    ล าดับที่ 1 กลุ่มไลน์ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อม 
   1)  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย จัดท ากลุ่มไลน์เพ่ือประสานงานเตรียมความพร้อมผู้เข้า
อบรมแต่ละรุ่น เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเอง ศึกษาคู่มือประกอบการอบรม จัดคู่พัก 
และถามตอบปัญหา เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอบรมและส่งลิงค์ให้ผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่มไลน์ 

 
ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแจ้งผู้เข้าอบรมตรวจสอบข้อมูล 
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ล าดับที่ 2 อัพเดทรายช่ือและข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส านักบริการวิชาการ 
   2) หลังจากผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่มไลน์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจัดเรียงข้อมูล น าขึ้น
เว็บไซต์และแจ้งให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบข้อมูล ได้แก่  
     (1) ชื่อภาษาไทย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของตัวบุคคล 
    (2) ชื่อภาษาอังกฤษ เพ่ือออกตั๋วเครื่องบินส าหรับการเดินทางไป-กลับ 
    (3) หมายเลขหลังบัตรประชาชน เพ่ือใช้ยืนยันบุคคลในการออกหนังสือ 
ผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) 
    (4) ขนาดเสื้อ เพ่ือฝ่ายลงทะเบียนจะได้จัดเตรียมได้อย่างถูกต้องตามตัวบุคคล 
    (5) ชื่อเล่น เพ่ือใช้ท าป้ายชื่อผู้เข้าอบรมและประกอบท าเนียบรุ่น เพ่ือความสะดวก
ในการเรียกชื่อในระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
    โดยผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
แก้ไขและอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์และไฟล์ฐานข้อมูล Excel 

 
ภาพที่ 17 การอัพเดทรายชื่อขึ้นบนเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบ 
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  ล าดับที่ 3 ผู้เข้าอบรมตรวจสอบ 
   3)  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแจ้งผู้เข้าอบรมตรวจสอบข้อมูลของตนเอง เพื่อยืนยัน
ความถูกต้อง หากมีข้อมูลแก้ไขให้แจ้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

 
ภาพที่ 18 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแจ้งผู้เข้าอบรมตรวจสอบข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 19 ผู้เข้าอบรมแจ้งยืนยันหรือแก้ไขข้อมูล 

 

  ล าดับที่ 4 จัดคู่พัก 
   4)  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแจ้งผู้เข้าอบรมเรื่องการจัดคู่พัก ซึ่งมี 2 วิธีดังนี้ 
    (1) ผู้เข้าอบรมจับคู่กันเองและแจ้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบันทึกลงระบบ 
    (2) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจับคู่ให้ โดยล าดับเกณฑ์ดังนี้ 
     (2.1) เพศเดียวกัน ยกเว้นกรณี เป็นคู่สมรส 
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     (2.2) ศาสนาเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกในการประกอบศาสนกิจ 
     (2.3) กรณีไม่สามารถจัดตามข้อ 2.1 และ 2.2 ได้ เจ้าหน้าที่จะประสาน 
ขอความร่วมมือระหว่างคู่พักท้ัง 2 คนอีกครั้ง 

 
ภาพที่ 20 การด าเนินการจัดคู่พักของผู้เข้าอบรม 

 
  ล าดับที่ 5 แจ้งอัพเดทรายช่ือคู่พักให้ผู้เข้าอบรมทราบ 
   5)  เมื่อจัดการรายชื่อคู่พักเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแจ้งผู้เข้าอบรม 
หากมีข้อมูลแก้ไขให้แจ้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

 
ภาพที่ 21 การแจ้งอัพเดทรายชื่อคู่พักให้ผู้เข้าอบรมทราบ 

 
 



  30 
 

 4.1.3 ขั้นตอนการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม 
    ล าดับที่ 1 คัดแยกข้อมูลสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อม 
 1) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดแยกข้อมูลสารสนเทศ จากไฟล์ฐานข้อมูล 
Excel เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการหรือส่งผู้ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป ดังนี้ 
    1.1) ข้อมูลรวมของผู้เข้าอบรมทั้งหมด 
    1.2) ข้อมูลจ าแนกของแต่ละรุ่น 
    1.3) ข้อมูลรายชื่อคู่พัก 
    1.5) ข้อมูลใบลงทะเบียน 
    1.6)  ข้อมูลกลุ่มแม่น้ า (กลุ่มสัมพันธ์) 
    1.7) ข้อมูลเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน 

 
ภาพที่ 22 ข้อมูลรวมของผู้เข้าอบรมทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ 23 ข้อมูลจ าแนกของแต่ละรุ่น 
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ภาพที่ 24 ข้อมูลรายชื่อคู่พัก 

 

 
ภาพที่ 25 ข้อมูลใบลงทะเบียน 
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ภาพที่ 26 ข้อมูลกลุ่มแม่น้ า (กลุ่มสัมพันธ์) 

 

 
ภาพที่ 27 ข้อมูลเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน 

 

    ล าดับที่ 2 จัดท าป้ายช่ือผู้เข้าอบรม 
   2) เมื่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของผู้เข้าอบรมแล้ว 
จึงด าเนินการน าข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูล Excel มาท าป้ายชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือส่งให้ฝ่ายลงทะเบียน
จัดเตรียมส่งไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ไปรับผู้เข้าอบรมที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา โดยการจัดการออกแบบข้อมูลบนป้ายชื่อผู้เข้าอบรม ตามภาพท่ี 28 
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ภาพที่ 28 ป้ายชื่อและรายละเอียดในป้ายชื่อของผู้เข้าอบรม 

    ล าดับที่ 3 ส่งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้อง 

   3) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลสารสนเทศของผู้เข้าอบรมไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
แต่ละฝ่าย ดังนี้ 
    3.1) ฝ่ายอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ส่งข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลจ าแนก
ของแต่ละรุ่น ศาสนา รายชื่อคู่พัก  
    3.2) ฝ่ายลงทะเบียน ส่งข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลใบลงทะเบียน ประเภท
ข้าราชการ ศาสนา อายุ กลุ่มสัมพันธ์ ขนาดเสื้อ 
    3.3) ฝ่ายฝึกอบรม ได้แก่ ข้อมูลรวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด ข้อมูลกลุ่มสัมพันธ์ 
ข้อมูลรายชื่อคู่พัก ข้อมูลกลุ่มแม่น้ า 
    3.4) ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้แก่ ข้อมูลรวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด ข้อมูล
จ าแนกของแต่ละรุ่น 
    3.5) ฝ่ายประสานงานท าเรื่องข้ามแดน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) หมายเลขหลังบัตรประชาชน (Laser No.)  
    3.6) ผู้ประสานงานส านักงาน ก.พ. ได้แก่ ข้อมูลรวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด ข้อมูล
จ าแนกของแต่ละรุ่น 
    3.7) ผู้ประสานงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ข้อมูลเพ่ือออก
ตั๋วเครื่องบิน รายละเอียดวันและเวลาที่จะเดินทาง รายชื่อผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ล าดับตามใบลงทะเบียน
แต่ละจังหวดั 

ช่ือเล่นของผู้เข้าอบรม 

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน 
ของผู้เข้าอบรม 

ช่ือจริงของผู้เข้าอบรม 

ช่ือกลุ่มสัมพันธ์ 
ของผู้เข้าอบรม 

หมายเลขล าดับคู่พัก 
ใช้แจ้งรับกุญแจห้องพัก 

หมายเลขรถบสั 
ที่ผู้เข้าอบรมใช้เดินทาง 
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   4) จากการด าเนินการตามข้อที่  3.7) เมื่อส่งข้อมูลเ พ่ือออกตั๋วเครื่องบิน 
ให้เจ้าหน้าที่สายการบินแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการส่งอีเมล์รายชื่อออกตั๋วกลับมาเพ่ือยืนยันความถูกต้อง 

 
ภาพที่ 29 เจ้าหน้าที่สายการบินส่งอีเมล์รายชื่อกลับมาให้ตรวจสอบ 

 

    ล าดับที่ 4 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูล 
   5) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อ จากนั้นอีเมล์แจ้งยืนยันหรือแก้ไข
กลับไปยังเจ้าหน้าที่สายการบิน 

 
ภาพที่ 30 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบและตอบกลับเพ่ืออีเมล์ยืนยัน/แก้ไข 
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    ล าดับที่ 5 ออกตั๋วเครื่องบิน 
   6) เจ้าหน้าที่สายการบินออกหมายเลข Ticket และอีเมล์แจ้งกลับเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 31 เจ้าหน้าที่สายการบินออกตั๋วเครื่องบินและแจ้งกลับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 

 

    ล าดับที่ 6 ส่งฝ่ายลงทะเบียนท าใบลงช่ือรับรอง 
   7) หลังจากได้รับอีเมล์ตั๋วเครื่องบินแล้ว เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลให้ 
ฝ่ายลงทะเบียนจัดท าใบลงทะเบียนรับรองตั๋วเครื่องบิน  

 
ภาพที่ 32 ฝ่ายลงทะเบียนจัดท าใบลงทะเบียนรับรองตั๋วเครื่องบิน 
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 4.1.4 ขั้นตอนการจัดท าท าเนียบรุ่น 
    ล าดับที่ 1 จัดเรียงข้อมูลสารสนเทศ 
   1) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่ต้องใช้ในการจัดท า
ท าเนียบรุ่นโดยใช้สารสนเทศข้อมูลรวมของผู้เข้าอบรมทั้งหมด จากไฟล์ฐานข้อมูล Excel ที่จัดท าไว้  
เพ่ือเตรียมใช้ในการ Merge ไฟล์ส าหรับจัดท ารูปเล่มท าเนียบรุ่น ซึ่งใช้ข้อมูล ได้แก่ ค าน าหน้า, 
ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, ชื่อต าแหน่งข้าราชการ, หน่วยงาน, อ าเภอ จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ 
โดยจัดเรียงข้อมูล ได้แก่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อ าเภอ สถานที่ปฏิบัติงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย  
เพ่ือจัดหมวดหมู่ของกลุ่มบุคคลค้นหาสะดวก 

 
ภาพที่ 33 การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดท าท าเนียบรุ่น 

 

  ล าดับที่ 2 ถ่ายภาพบุคคล 
   2) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยถ่ายภาพผู้เข้าอบรมในช่วงเช้าวันที่ 3 ของการฝึกอบรม 
ซึ่งเป็นวันพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น โดยถ่ายภาพรายบุคคล และคัดแยกตัวบุคคล  
ตามป้ายชื่อของผู้เข้าอบรม จากนั้นแก้ไขชื่อไฟล์เป็นจังหวัดและชื่อจริงของผู้เข้าอบรม เพ่ือความ
ถูกต้องในการจัดรูปเล่ม 

 
ภาพที่ 34 การจัดเตรียมภาพถ่ายบุคคลของผู้เข้าอบรม 
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  ล าดับที่ 3 จัดเค้าโครงรูปเล่ม 
   3) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ออกแบบและจัดวางเค้าโครงรูปเล่ม โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ ดังนี้   
    3.1) ปกหน้า - ปกหลัง 
    3.2) สารจากเลขาธิการ ก.พ. 
    3.3) ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น 
    3.4) ข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    3.5) คณะผู้บริหาร ส านักงาน ก.พ. ศอ.บต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    3.6) คณะกรรมการรุ่น 
    3.7) ท าเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม 

 
ภาพที่ 35 เค้าโครงรูปเล่มท าเนียบรุ่น 

 

   4) ท าการ Merge ข้อมูลผู้เข้าอบรมจากไฟล์ฐานข้อมูล Excel เข้ามาในเค้าโครง
ท าเนียบรุ่นที่ได้ออกแบบไว้ในโปรแกรม Microsoft Word โดยการแทนค่าตัวแปรแบบจดหมายเวียน 
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ภาพที่ 36 การแทนค่าจากไฟล์ฐานข้อมูล Excel เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 

 

   5) แสดงข้อมูลรายชื่อและใส่รูปภาพของผู้เข้าอบรมที่เตรียมไว้ตามข้อมูลที่ปรากฏ  

 
ภาพที่ 37 แสดงข้อมูลรายชื่อและใส่รูปภาพของผู้เข้าอบรมในเค้าโครงรูปเล่ม 
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   ล าดับที่ 4 ผู้เข้าอบรมตรวจสอบ 
   6) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบ โดยมีระยะเวลา 
ในการตรวจสอบ 2 วัน คือวันที่ 4 - 5 ของการอบรม 

 
ภาพที่ 38 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบ 

 

  ล าดับที่ 5 จัดท ารูปเล่มเป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ (PDF) 
  7) เมื่อครบก าหนดการให้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดท ารูปเล่มท าเนียบรุ่นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF)  

 
ภาพที่ 39 รูปเล่มท าเนียบรุ่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) 
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  ล าดับที่ 6 อัพเดทขึ้นเว็บไซต์ 
  8) อัพเดทไฟล์ท าเนียบรุ่นขึ้นบนเว็บไซต์และทดลองเปิดบน Browser  

 
ภาพที่ 40 แสดงการอัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ 

 

 
ภาพที่ 41 ทดลองเปิดลิงค์ใน Browser 

 

อัพโหลดไฟล์ขึ้น 
Hosting เว็บไซต ์



  41 
 

  ล าดับที่ 7 ส่งลิงค์ให้ผู้เข้าอบรม 
  9)  ส่งลิงค์ของท าเนียบรุ่นแจ้งในกลุ่มไลน์ของผู้เข้าอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม 
เปิดดูได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 
ภาพที่ 42 ส่งลิงค์ท าเนียบรุ่นแจ้งในกลุ่มไลน์ผู้เข้าอบรม 

 

 4.1.5 ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการโครงการฯ 
    ล าดับที่ 1 จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศตาม TOR ของโครงการฯ 
  1)  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยท าการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบรายงาน
ผลการด าเนินการโครงการฯ ตาม TOR ของโครงการ ดังนี้ 
   1.1) โครงการ สปชต.  
   1.2) รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตรทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1.3) รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
   1.4) สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินผล 
   1.5) วิเคราะห์และสรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม 
   1.6) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ สปชต. ในอนาคต 
   1.7) ภาพกิจกรรม 
   1.8) คู่มือประกอบการอบรม 
   1.9) ตารางสรุปการด าเนินโครงการ 
   1.10) ใบลงทะเบียน 
   1.11) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   1.12) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   1.13) ท าเนียบรุ่น  
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ภาพที่ 43 การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศตาม TOR ของโครงการ สปชต. 

 

 ล าดับที่ 2 จัดท าเค้าโครงรูปเล่ม 
  2) เค้าโครงรูปเล่มก าหนดหัวข้อเนื้อหาและกรอกรายละเอียดตามหัวข้อเนื้อหา  
ให้ครบถ้วนและจัดรูปเล่มให้ถูกต้อง 

 
ภาพที่ 44 เค้าโครงรูปเล่มรายงานผลการด าเนินการโครงการ สปชต. 
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 ล าดับที่ 3 หัวหน้างานและผู้บริหารตรวจสอบ 
   3) เมื่อรวบรวมและจัดรูปเล่มเสร็จ ส่งให้หัวหน้างานและผู้บริหารตรวจสอบ
เนื้อหาเค้าโครงรายงาน และแจ้งให้ด าเนินการแก้ไขกรณีที่มีส่วนของเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง 

 
ภาพที่ 45 รูปแบบเล่มรายงานเมื่อออกแบบเสร็จแล้วและส่งให้หัวหน้างานและผู้บริหารตรวจสอบ 

 

 ล าดับที่ 4 ผู้ประสานงานส านักงาน ก.พ. ตรวจสอบ 
   4)  เมื่อผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างานและผู้บริหารแล้ว จึงด าเนินการ  
ส่งให้ผู้ประสานงานส านักงาน ก.พ. ตรวจสอบก่อนผลิตเล่มรายงานและแจ้งให้ด าเนินการแก้ไขกรณี 
ที่มีส่วนของเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง 

 
ภาพที่ 46 การส่งรายงานที่ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างานและผู้บริหารแล้ว  

ให้ผู้ประสานงานส านักงาน ก.พ. ตรวจสอบ 



  44 
 

 ล าดับที่ 5 จัดท าเล่มรายงานฯ 
   5) เมื่อรายงานฯ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ประสานงานส านักงาน ก.พ.  
จึงด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานและส่งไปยังส านักงาน ก.พ. เพ่ือด าเนินการตรวจรับต่อไป 

 
ภาพที่ 47 การจัดท ารูปเล่มรายงานและส่งไปยังส านักงาน ก.พ. เพื่อด าเนินการตรวจรับ 

 

 ล าดับที่ 6 กรรมการด าเนินการตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
  6)  กรรมการตรวจรับผลงาน (ส านักงาน ก.พ.) ด าเนินการพิจารณาตรวจรับ
ผลงาน กรณีที่ผ่านแต่มีการแก้ไข ผู้ประสานงานส านักงาน ก.พ. จะแจ้งให้แก้ไขในส่วนที่กรรมการ
ตรวจรับแจ้งและส่งไปยังส านักงาน ก.พ. อีกครั้ง 
 ล าดับที่ 7 เบิกเงินประจ างวดงาน 
  7)  เมื่อกรรมการตรวจรับผลงานพิจารณาตรวจรับผ่านและตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว ส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการเบิกเงินประจ างวดงานให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภาพที่ 48 หลักฐานการโอนเงินงวดงานหลังจากรายงานผลการด าเนินการโครงการฯ ผ่านการตรวจรับ 
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 4.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ในการปฏิบัติงานย่อมต้องมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม ขั้นตอนการประสานงานผู้เข้าอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อม ขั้นตอนการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการจัดท าท าเนียบรุ่น และ
ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และประสบผลส าเร็จ ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามกระบวนการการประสานงานผ่านทางกลุ่มไลน์ และ
หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการประสานงานสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ส่วนตัวได้ตลอดเวลา และ
การส่งข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องจะส่งด้วยช่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน 
ตามช่องทางที่สะดวกรวดเร็วในเวลานั้น อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามผลการประเมิน 
ความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรมเพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ผู้เขียนคู่มือ  
ได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน จากการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกผู้ เข้าอบรม ขั้นตอนการประสานงานผู้เข้าอบรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อม ขั้นตอนการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการจัดท าท าเนียบรุ่น 
และขั้นตอนการจัดท าผลการด าเนินการโครงการ โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 

5.1  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ขั้นตอนการสมัครและ
คัดเลือกผู้เข้าอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. อนุมัติ 
ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การคัดเลือก ท าให้เกิด
การร้องเรียน 
 
1.2 ผู้เข้าอบรมใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ไม่คล่องท า
ให้การประสานงานล่าช้า 
 
 
 
 
1.3 การอนุมัติรายชื่อผู้เข้า
อบรมล่าช้า ท าให้การ
ประสานงานยืนยันและการ
เตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรม 
มีระยะเวลาเวลาน้อย 

1.1 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับ
อนุมัติอีกครั้งก่อนประสานงาน
ยืนยัน เมื่อตรวจพบให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ทันที 
1.2 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
จัดท าตัวอย่างการใช้งาน
ส่งผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 
แบบตัวต่อตัว หรือแนะน าให้ 
ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้เข้าอบรม 
เช่น ญาติ หรือเพ่ือนร่วมงาน 
ให้ความช่วยเหลือ 
1.3 ประสานเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. 
ในการอนุมัติเพ่ือให้มีเวลา
เพียงพอในการประสานงาน
ยืนยันและเตรียมความพร้อมผู้
เข้าอบรม 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

2. ขั้นตอนการประสานงาน 
ผู้เข้าอบรมและเตรียม 
ความพร้อม 

2.1 ผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น
สอบถามเรื่องเดิมซ้ ากัน ท าให้
ต้องตอบค าถามหลายครั้ง 

2.1 รวบรวมและจัดท า
ประเด็นถาม-ตอบ FAQ และ
โพสต์แจ้งไว้ในกลุ่มไลน์ 

3. ขั้นตอนการประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม 
ความพร้อม 

3.1 ผู้เข้าอบรมตรวจสอบ
ข้อมูลตนเองไม่ละเอียด ท าให้
ข้อมูลบางรายการผิดพลาด 
เช่น ชื่อบนตั๋วเครื่องบิน  
ชื่อต าแหน่งงาน หมายเลขหลัง
บัตรประชาชน (Laser No.) 
เป็นต้น ท าให้การประสานงาน
ต่อผิดพลาด 
3.2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้สึก 
ไม่สบายใจเมื่อต้องให้ข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
3.2 ผู้เข้าอบรมไม่สามารถ 
Check-In ขึ้นเครื่องได้ 
เนื่องจากชื่อภาษาอังกฤษ 
ไม่ตรงกับบัตรประชาชน 
 

3.1 ก่อนด าเนินการส่งข้อมูลไป
ยังผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ต่อ 
จะต้องให้ผู้เข้าอบรมตรวจซ้ า
อีกครั้งก่อนด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
3.2 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ชี้แจงท าความเข้าใจต่อผู้เข้า
อบรม ด้วยความสุภาพ แจ้ง
ความจ าเป็นในการขอข้อมูล
เพ่ิมเติม และยืนยันตัวเอง 
ให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
ตรวจสอบและติดต่อกลับได้ 
3.3 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ประสานเจ้าหน้าที่สายการบิน 
ท าการ Re-Mark ชื่อของผู้เข้า
อบรมที่ผิด เพ่ือให้สามารถ
เดินทางต่อได้ 

4. ขั้นตอนการจัดท าท าเนียบ
รุ่น 

4.1 ภาพถ่ายบุคคลของผู้เข้า
อบรมไม่ชัดเจน 
 
 
 

4.1 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการตรวจเช็คภาพถ่าย
บุคคลให้เรียบร้อยก่อนการ
ฝึกอบรมในภาคเช้าเสร็จสิ้น 
เพ่ือขอถ่ายซ้ าใหม่ หากไม่
เรียบร้อย 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

4.2 ข้อมูลบางรายการของ 
ผู้เข้าอบรมไม่ถูกต้อง 
 
 
 

4.2 เมื่อออกแบบรูปเล่มและ
ข้อมูลเสร็จ เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลให้ผู้เข้า
อบรมตรวจสอบอีกครั้งก่อน
จัดท ารูปเล่ม 

5. ขั้นตอนการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 

5.1 การรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
จัดท ารายงาน ข้อมูลบางส่วน
ต้องใช้เวลาในการประมวลผล 
เช่น ผลการประเมินความพึง
พอใจ และข้อเสนอแนะของผู้
เข้าอบรมซึ่งต้องรวบรวมและ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนท า
ให้การท ารายงานล่าช้า 
5.2 การตรวจสอบเค้าโครง
รูปเล่มกับผู้ประสานงาน
ส านักงาน ก.พ. ต้องมีการ
ตรวจไปพร้อมกัน ซึ่งอยู่ไกลกัน
อาจท าให้ข้อความคลาดเคลื่อน 

5.1 ก าหนดกรอบเวลาในการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จาก
แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
5.2 การน าเทคโนโลยีการ
สื่อสารการประชุม ผ่าน VDO 
Conference เข้ามาอ านวย
ความสะดวกในการประสานงาน 

 

5.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จากปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สปชต.) ผู้จัดท าคู่มือมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ 
 1. เนื่องจากในแต่ละปกีารด าเนินโครงการ สปชต. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือมีการเพิ่ม/ลด 
ขั้นตอนการท างาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ต้องมีความเข้าใจในการใช้งานระบบ  
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ สปชต. และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าอบรม โดยการซักซ้อม
ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ  
ต่อโครงการ สปชต. มากที่สุด 
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 2. จัดท าคู่มือการประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการ
ท างานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและอยู่ในกรอบ
ระยะเวลาที่กก าหนด 
 3. มีการประชาสัมพันธ์คู่มือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางการปฏิบัติงาน 
 4. มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโครงการ 
สปชต. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 5. มีแผนในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ
เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและตลอดเวลา 
 6. ผู้ประสานงานต้องมีจิตของผู้ให้บริการ มีความเข้าใจในการรักษามารยาทในการสนทนา  
มีการควบคุมอารมณ์ มีความสุภาพ และมีการชี้แจงความจ าเป็นและเหตุผล ในการประสานงานหรือ
การขอข้อมูลจากผู้เข้าอบรม  
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคิดเหน็และความพึงพอใจผู้เข้าอบรม 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รหัส  (U……….) (R……….) (No……….) 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 
รุ่นที่ ......../2563 ระหว่างวันที่ ............................................... พ.ศ. 2563 

ด าเนินการโดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

.............................................. 
วัตถุประสงค ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ สปชต. ส าหรบัใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ สปชต.    
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 1.  ชาย 2.  หญิง    
2. อายุ 1.  ต่ ากว่า 25 ปี 2.  25-30 ปี 3.  31-35 ปี 4.  36-40 ปี   
 5.  41-45 ปี  6.  46-50 ปี 7.  51-55 ปี 8.  56-60 ปี 
3. ศาสนา 1.  พุทธ 2.  อิสลาม 3.  คริสต ์ 4.  อื่น ๆ ................. 
4. ภูมิล าเนา     1.  ปัตตาน ี 2.  ยะลา 3.  นราธิวาส 4.  สงขลา  

  5.  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................       
5. สถานที่ปฏิบัติงานในปจัจุบนั  
  1.  ปัตตาน ี 2.  ยะลา 3.  นราธิวาส 4.  สงขลา   
6. ประเภทข้าราชการ 

  1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3.  ข้าราชการต ารวจ  4.  อื่น ๆ (ระบุ)  ...................................................   
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1.  ไม่ถึง 5 ปี 2.  5-9 ปี 3.  10-14 ปี 4.  15-19 ปี    5.  20 ปีข้ึนไป      
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/หลักสูตร เนื้อหาวิชา วิทยากรและการจัดด าเนินการ 
ล าดับ 

ที ่
รายการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

1. ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา      

1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสตูร      

1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหาวิชา      
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ล าดับ 

ที ่
รายการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

1.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา      

1.4 กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์      

1.5 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน      

1.6 กิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ      

1.7 กิจกรรมศึกษาดูงาน      

1.8 ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในภาพรวม      

2. ด้านวิทยากร      
2.1 ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา      

2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ      
2.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เป็นที่น่าสนใจ      
2.4 ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหาวิชา      

2.5 เทคนิค / วิธีการที่ใช้น าเสนอเนื้อหาวิชา      
2.6 การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าอบรมมสี่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและซักถามปัญหา 
     

2.7 การตอบค าถาม      
2.8 การใช้กิจกรรม / โสตทัศนูปกรณช่์วยในการสอน      

2.9 การรักษาเวลา      
2.10 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม      

3. ด้านการจัดด าเนินการฝึกอบรม      
3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดฝึกอบรม      

3.2 ความเหมาะสมของสถานท่ีพักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม      
3.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
3.4 อาหาร  เครื่องดื่ม  และอาหารว่าง      

3.5 
การให้บริการ และการอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

     

3.6 การติดต่อประสานงานของผู้รับผดิชอบโครงการ      
3.7 ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน      

3.8 ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งโครงการ      
3.9 ความเหมาะสม / เพียงพอของอุปกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ 

ในการฝึกอบรม 
     

3.10 ความเหมาะสมของการด าเนินการฝึกอบรมในภาพรวม      
 



  55 
 

4. โดยสรุปความพึงพอใจต่อ “ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”  ในภาพรวม 

   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง น้อย   ไม่พึงพอใจ 
เหตุผล…….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................……
………………………………………………………………………….…………………………………………………………........…..………………… 
ตอนที่ 3 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ สปชต. 
 1. ผลที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมโครงการ สปชต. (เปรียบเทียบก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ สปชต.) 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
ระดับท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่ได้รับ

เพ่ิม 
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสรมิสรา้งสุขภาพกายสุขภาพใจ      
2. 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานใน 
สภาวะบีบคั้น 

 
 

   

3. 
 

ความสามารถในการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และหน่วยงานได้จริง 

     

4. 
 

ความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

     

5. 
การไดร้ับข้อมลูใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน
และชีวิตประจ าวัน 

     

6. 
 

การไดร้ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ได้พัก และผ่อนคลาย
จากสภาพแวดล้อมท่ีกดดัน)            

     

7. 
 

การได้ท าความรูจ้ักและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ข้าราชการอื่นในพื้นที่ 

     

8. การได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมครั้งนี ้      
 

ตอนที่ 4 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สปชต. และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ล าดับ 

ที ่
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่

บรรลุผลฯ 

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน
ในสภาวการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
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ล าดับ 

ที ่
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่

บรรลุผลฯ 

2. เพื่อเสรมิสร้างความรู้และฝึกปฏิบตัิการสร้างเสริม
สุขภาพ รวมถึงแนวทางการจดัการกับความเครียด 
จากการท างาน เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

     

3. เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พักและ
ผ่อนคลายจากสภาพการท างานท่ีกดดัน และ
สภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงอันตรายจากการท างานในพ้ืนท่ี
เป็นการชั่วคราว 

     

4. เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างข้าราชการ 

     

5. เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน      

6. เพื่อกระตุ้นให้เกดิการสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ี
เป้าหมายการจัดโครงการในภูมภิาคต่าง ๆ ของประเทศ 

     

 

7. ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ สปชต.   

    คุ้มค่า    ไม่คุ้มค่า 
เพราะ……………………………………………………………………………….………………………….……………………...……………………
………………………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………..………………...………………………………………….………………………………………………………………… 
 
8. สิ่งที่ประทับใจ ในการเข้าร่วมโครงการ สปชต.     
8.1…………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………...………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…............…………………………………………………………………………… 
8.2…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..….………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….........….…………… 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………....…………… 
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9.  สิ่งที่โครงการ สปชต.  ควรปรับปรุง  
9.1…………………………………………………………………………………………………….………………….…………………...………………
…………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..................…………….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………...………………………………………………………………………………………… 

9.2…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..….………
…………………………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………..........……………………………………… 

……………………………………………………….…………………………………………………………………....…………………………………… 

 

10. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ    
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                       ส านักงาน ก.พ. ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการให้ข้อมูลคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก ค 

ประวัติผู้จัดท า 

 

ชื่อ - สกุล  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย 

วัน เดือน ปี เกิด  17 พฤษภาคม 2528 (อายุ 35 ปี) 
ที่อยู่   1111 ม. 2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) (พ.ศ. 2556) 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (พ.ศ. 2549) 

ประวัติการท างาน  

16 พ.ย. 52 - ปัจจุบัน นักสารเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

  

    
    


