
 

 

ชื่องาน    การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
   

ขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน 

 ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง นโยบาย แนวปฏิบัติ แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
       ๑) ศึกษานโยบาย วางแผน และยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท า
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
  ๒) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
    (๑) แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการด าเนินงาน /การบริหารโครงการ 

(๒) ความรู้กระบวนการส่งเสริมเวทีและประชาคม (public forum) 
(๓) ความรู้รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
(๔) หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา/หลักสูตรสถานศึกษา 
(๕) ความรู้กระบวนการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/เสวนา/การศึกษาดูงาน 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุม พ.ศ.๒๕๔๙ และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.

๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๘) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๙) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคืนคลัง    

พ.ศ.๒๕๕๑  
(๑๐) แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม 
(๑๑) ข้อมูลประกอบการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันให้สถานศึกษา  
(๑๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ 
(๑๓) รูปแบบการเช่ือมโยงหลักสูตร/รายวิชาการศึกษาในแต่ละระดับ 

  



 

 

 
 ๒ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การจัดท ายุทธศาสตร์ และการวิจัย 
   ๑) การประชุมคณะท างาน ร่วมก าหนดกรอบ แนวทาง และรายละเอียดการจัดเวทีและ
ประชาคมรับฟังความคิดเห็น(public forum) เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ประสาน
ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพฒันาหลักสูตร 
   ๒) การจัดกิจกรรม Focus Group (ผู้จัดการศึกษา, องค์กรภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง, ผู้ประกอบการ, 
ผู้เรียน, ฝ่ายสนับสนุน/เอกชน) และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เช่ียวชาญ  
   ๓) การศึกษาดูงานกระบวนการและถอดบทเรียน  และการร่วมประชุมการช้ีแจงแนวทาง              
การด าเนินโครงการตามนโยบาย 
   ๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ/สถิติส าคัญ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องประกอบการด าเนินงานโครงการฯ การก าหนดยุทธศาสตร์ และการวิจัย 
     ๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน/ร่างแผนยุทธศาสตร์ และ
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของ
จังหวัดเพชรบุรี  
   ๖) การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์
และร่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของ
จังหวัดเพชรบุรี 
   ๗) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี 
   (๑) ศึกษานโยบาย ระเบียบ กฎหมาย  
   (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสารสนเทศ/สภาพความจ าเป็นและปัญหา 
   (๓) รวบรวม สรุป ข้อมูล ร่างก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 
   (๔) ด าเนินงานตามแผน/โครงการ(ประชุมเชิงปฏิบัติการ) 
   (๕) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม/สถานศึกษา ด าเนินงาน(ขยายผล) 
   ๘) การจัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
   (๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี 
   (๒) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตร 
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมายและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  แนวทางการจัดการเรียนรู้  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  แนวทางการวัดและประเมินผล/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมถึง
ศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
ด้วยการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

 



 

 

 
   ๙) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษา ท้ังท่ีเข้าร่วมโครงการและสนใจจะ 
เข้าร่วมโครงการ ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
   ๑๐) การประชุมสรุปความพร้อม/เตรียมการจัดเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
(public forum) เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี 
   ๑๑) การประชุมการด าเนินการวิจัยตามกระบวนงาน/วางแผนและวิเคราะห์แนวโน้ม 
ความพร้อมการเก็บข้อมูล และก าหนดประเด็นส าคัญท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินการวิจัย 
    (๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
   (๒) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตร 
   (๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ระหว่างการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน า เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ให้มีคุณภาพ 
   (๔) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตร 
   (๕) น าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี  
   (๖) ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้อย่างกว้างขวางผ่านทางเว็บไซด์ ส่ือต่าง ๆ 
และจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี  
   ๑๒) กิจกรรมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น (public forum) เกี่ยวกับรูปแบบ และ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัด
เพชรบุรี 
   ๑๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล
โครงการ การจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 
  ๑๔) การประชุมสรุปผลการด าเนินการวิจัย 
  ๑๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน โครงการฯ และจัดท ารายงานผลการวิจัย 
“รูปแบบและวิธีการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ”และน าเสนอ กศจ. เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
  



 

 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง 
นโยบาย แนวปฏิบัติ แผนงาน ยุทธศาสตร์ 

การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การจัดท ายุทธศาสตร์ และการวิจัย 

การประชุมคณะท างาน ร่วมก าหนดกรอบ 
แนวทาง และรายละเอียดการจัดเวทีและ

ประชาคมรับฟังความคิดเห็น(public forum) 

 แต่งต้ังคณะท างาน จัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม/เอกสารประกอบการประชุม/ข้อมูล/
ประเด็นเสนอ/ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

บันทึกเสนอเชิญประชุมพร้อมร่างระเบียบวาระฯ//
ค าสั่ง/หนังสือเชิญประชุม  

ศธจ.พิจารณา 
-ไม่เห็นชอบ 

- จัดท าส าเนาระเบียบวาการประชุม 

- ส่งหนังสือเชิญประชุม/ประสานการประชุม 
- เตรียมความพร้อมก่อนประชุม 

- เห็นชอบ 

- อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

- บันทึกการประชุม/บันทึกเทป 

- จัดท ามติที่ประชุม/รายงานการประชุม 

เสนอ ศธจ.ให้ความเห็นชอบ 

แจ้งเวียนมติที่ประชุมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง/
จัดท าค าสั่ง/แจ้ง ตามมติที่ประชุม 

-  

- เห็นชอบ 

-ไม่เห็นชอบ 
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 Flow Chart การปฏิบัติงาน (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง นโยบาย แนวปฏิบัติ แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ จากผลการประชุมคณะท างานก าหนดกรอบการด าเนินงานฯ 

การประสานกลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการศึกษา, องค์กรภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง, ผู้ประกอบการ, 
ผู้เรียน, ฝ่ายสนับสนุน/เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เช่ียวชาญ 

จัดกิจกรรม Focus Group 

 แต่งต้ังคณะท างาน จัดท าหัวข้อการสนทนากลุ่ม/เอกสาร
ประกอบการสนทนากลุ่ม/ข้อมูล/ประเด็นเสนอ/ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่/หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม/เอกสารการเบิกจ่ายค่าพาหนะ 
วิทยากร วัสดุ ประชาประชาสัมพันธ์ 

บันทึกเสนอการจัดกิจกรรมพร้อมร่างหัวข้อการสนทนา/
ค าสั่ง/หนังสือเชิญผู้ร่วมกิจกรรม/คณะท างาน/เอกสารอืน่ 

ศธจ.พิจารณา 
-ไม่เห็นชอบ 

- จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม -ส่งหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม/
ประชาสัมพันธ์ - เตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม/ค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด/
สถานที่/ป้ายต่างๆ/สิ่งอ านวยความสะดวก 

- เห็นชอบ 

- อ านวยความสะดวกระหว่างการจัดกิจกรรม 

- บันทึกการสนทนา/บันทึกเทป 

- จัดท ามติการสนทนากลุ่ม/สรุป รายงาน 

เสนอ ศธจ.ให้ความเห็นชอบ 

แจ้งเวียนมติการสนทนากลุ่ม  
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

-  

- เห็นชอบ 

-ไม่เห็นชอบ 
B 

B 



 

 

 
 
๗. Flow Chart การปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง นโยบาย แนวปฏิบัติ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ จากผลการจัดกิจกรรม Focus Group  

และการศึกษาดูงาน 
 

การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การจัดท ายุทธศาสตร์ และการวิจัย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
การสังเคราะห์ข้อมูล/สถิติส าคัญ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบการด าเนินงานโครงการฯ 

การก าหนดยุทธศาสตร์ และการวิจัย 

 แต่งต้ังคณะท างาน จัดท าระเบียบวาระการประชุม/
เอกสารประกอบการประชุม/ข้อมูล/ประเด็นเสนอ/
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

บันทึกเสนอเชิญประชุมพร้อมร่างระเบียบวาระฯ/   
ข้อมูลประกอบ/ค าสั่ง/หนังสือเชิญประชุม  

ศธจ.พิจารณา 
-ไม่เห็นชอบ 

- จัดท าส าเนาระเบียบวาการประชุม 

- ส่งหนังสือเชิญประชุม/ประสานการประชุม 
- เตรียมความพร้อมก่อนประชุม/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

- เห็นชอบ 

- อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุมปฏิบัติการ 

- บันทึกการประชุม/บันทึกเทป 

- จัดท าสรุปข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูล 

เสนอ ศธจ.ให้ความเห็นชอบ 

แจ้งเวียนสรุปข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูล 

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

-  

- เห็นชอบ 

-ไม่เห็นชอบ 
B 

B 



 

 

 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง นโยบาย แนวปฏิบัติ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ จากผลการสรุปและการสังเคราะห์ข้อมูล 

 

การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การจัดท ายุทธศาสตร์ และการวิจัย 

B 

การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์และร่างแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี 

 แต่งต้ังคณะท างาน จัดท าเอกสารประกอบการรับฟังความ
คิดเห็น/ข้อมูลจากการสรุปและสังเคราะห์/ประเด็นเสนอ/
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

บันทึกเสนอการจัดกิจกรรม/ข้อมูลประกอบ/ค าสั่ง/
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะท างาน  

ศธจ.พิจารณา 
-ไม่เห็นชอบ 

- จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น/ข้อมูลจากการสรุปและสังเคราะห์/
ประเด็นเสนอ -ส่งหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ - เตรียมความพร้อมก่อนการ
จัดกิจกรรม/ค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด/สถานที่/ป้ายต่างๆ/สิ่งอ านวยความสะดวก 

- เห็นชอบ 

- อ านวยความสะดวกระหว่างการด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น - บันทึกการประชุม/บันทึกเทป 

- จัดท าสรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น 

เสนอ ศธจ.ให้ความเห็นชอบ 

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์และร่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี 

- เห็นชอบ 

-ไม่เห็นชอบ 
B 



 

 

 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดกิจกรรมการ
ประชุม/เอกสารประกอบการประชุม/ข้อมูล/
ประเด็นเสนอ/ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

บันทึกเสนอเชิญประชุมพร้อมก าหนดการและเอกสาร
การประชุมฯ/ค าสั่ง/หนังสือเชิญประชุมฯ  

ศธจ.พิจารณา 
-ไม่เห็นชอบ 

- เห็นชอบ 

- อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

- บันทึกการประชุม/บันทึกเทป 

- จัดท าสรุปมติ/ข้อมูล รายงานการประชุม 

เสนอ ศธจ.ให้ความเห็นชอบ 

แจ้งเวียนมติที่ประชุมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง/แจ้งสถานศึกษาท่ีได้รับการ
คัดเลือกด าเนินการพัฒนาหลักสูตร /จัดท าค าสั่งตามมติที่ประชุม 

-  

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง นโยบาย แนวปฏิบัติ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ ร่างแผนยุทธศาสตร์และร่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การจัดท ายุทธศาสตร์ และการวิจัย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบและแนวทาง           
การพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และการคัดเลือกสถานศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ(สถานศึกษาน าร่อง) 

- จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม/ข้อมูล/ประเด็นเสนอ -ส่งหนังสือเชิญ
ร่วมกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ - เตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม/ค ากล่าว
รายงาน/ค ากล่าวเปิด/สถานที่/ป้ายต่างๆ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

- เห็นชอบ 

-ไม่เห็นชอบ 
B 

B 



 

 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทางแนวปฏิบัติ นโยบาย ในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุร ี

ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี ผ่านการจัดสรรงบประมาณส าหรับสถานศึกษาน าร่อง 
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ 

 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษา 
ท้ังท่ีเข้าร่วมโครงการ(สถานศึกษาน าร่อง) 

 แต่งต้ังคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สถานศึกษาน าร่อง /เตรียมเอกสาร/ข้อมูลการ
นิเทศ/ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และครู 

ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร               
ตามการรายงานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ตามแบบรายงาน Google 
Form / การเผยแพร่ความรู้ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนา

หลักสูตร 

-ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

B 

- บรรลุวัตถุประสงค ์
B 

สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 



 

 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง นโยบาย แนวปฏิบัติ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาน าร่อง 

B 

 แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดกิจกรรมเวทีประชาคม/ประสาน
สถานศึกษาร่วมกิจกรรม/ เอกสารประกอบกิจกรรม/ข้อมูล/ประเด็น
เสนอ/ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

บันทึกเสนอการจัดกิจกรรมพร้อมก าหนดการและ
เอกสารการประชุมฯ/ค าสั่ง/หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม 

ศธจ.พิจารณา 

การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การจัดท ายุทธศาสตร์ และการวิจัย 

กิจกรรมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น (public 
forum) เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี 

 

-ไม่เห็นชอบ 

- เห็นชอบ 

- อ านวยความสะดวก ระหว่างกิจกรรมเวทีและประชาคมรับฟังความ
คิดเห็น (public forum) - บันทึกภาพการจัดกิจกรรม/บนัทึกเทป 

- จัดท าสรุป/ข้อมูล รายงานการจัดกิจกรรม 

เสนอ ศธจ.ให้ความเห็นชอบ 

- จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/ข้อมูล/ประเด็นเสนอ -ส่งหนังสือ
เชิญร่วมกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ - เตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม/ค า
กล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด/สถานที่/ป้ายต่างๆ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

- เห็นชอบ 

-ไม่เห็นชอบ 
B 

สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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B 

 แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดกิจกรรมการประชุม/
เอกสารประกอบการประชุม/ข้อมูล/ประเด็นเสนอ/
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

บันทึกเสนอเชิญประชุมพร้อมก าหนดการและเอกสาร
การประชุมฯ/ค าสั่ง/หนังสือเชิญประชุมฯ  

ศธจ.พิจารณา 
-ไม่เห็นชอบ 

- เห็นชอบ 

- อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

- บันทึกการประชุม/บันทึกเทป 

- จัดท าสรุปมติ/ข้อมูล รายงานการประชุม 

เสนอ ศธจ.ให้ความเห็นชอบ 

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง นโยบาย แนวปฏิบัติ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

แจ้งเวียนมติที่ประชุมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง/แจ้งสถานศึกษาท่ีได้รับการ
คัดเลือกด าเนินการพัฒนาหลักสูตร /จัดท าค าสั่งตามมติที่ประชุม 

-  

การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การจัดท ายุทธศาสตร์ และการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย การพัฒนารูปแบบและแนวทาง           
การพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดเพชรบุรี 

- จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม/ข้อมูล/ประเด็นเสนอ -ส่งหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม/
ประชาสัมพันธ์ - เตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม/ค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด/
สถานที่/ป้ายต่างๆ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

- เห็นชอบ 

-ไม่เห็นชอบ 



 

 

 

 


