
 
 



 
ค ำน ำ 

 
กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  

2564 ได้จัดให้มีกำรประเมินแบบออนไลน์ กำรประเมินมี 10 ตัวชี้วัด มีวิธีกำรประเมิน 1. กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(IIT)   2. กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 3. กำรเข้ำถึง ข้อมูล เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนที่ใช้ในกำรสื่อสำรต่อ
สำธำรณะ (OIT) ซึ่งผลคะแนนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  ที่ได้ร้อยละ 98.50 
 

เพ่ือเป็นกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร 
ให้บรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  จึงได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ผลกำร ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนเพื่อเป็นกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนในด้ำนคุณธรรมควำม โปร่งใสของ
หน่วยงำนในปีงบประมำณ 2565 ต่อไป  
 

โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร 
พฤษภำคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

ค าน า            หน้า 
- กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  
 ประจ ำปีงบประมำณ  2564          1 
- เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  ออนไลน์  1 
- เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร ออนไลน์  1 
- ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร    2 
- กำรน ำผลกำรประเมิน  ITA  ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน      3 
- ข้อบกพร่องและกำรพัฒนำ/แก้ไขผลกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  (OIT)     4 
- กำรพัฒนำหรือกำรแก้ไข           4 
- แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
 ไปสู่กำรปฏิบัติ             4 
- บันทึกกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์โดยน ำกระบวนกำร PLC       5 
- กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/ปฏิบัติงำน         6 
- กำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์                  7
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 

เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิด กำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำ
คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ ประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษำขอ้มูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนว กำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่ กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ ประเด็นกำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรควำมโปร่งใส
นำนำชำติ (Transparency International) น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับ กำรรับรู้กำร
ทุจริต ประกอบกับกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม กำรเชื่อมโยง ให้เกิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม 
และกำรเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เก่ียวข้อง ท ำให้เกณฑ์ กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเก่ียวข้องกับ
คุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต ทั้งท่ีมี ลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบท
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ กำรทุจริต ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือ
ควำมเสี่ยงที่ จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำว
ได้ โดยจ ำแนก ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
2) กำรใช้งบประมำณ 
3) กำรใช้อ ำนำจ 
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
10) กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)                        

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อ หน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)                   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ หน่วยงำนที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภำพ
กำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบ กำรท ำงำน 
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3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)                            

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ 
ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 

 
เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

 
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรประเมิน (ITA) ในลักษณะค่ำคะแนนควบคู่กับระดับ ผลกำรประเมิน                    
โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
98.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 
       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  

1.1 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น 63 โรงเรียน จำกกำรประเมินโรงเรียนดงเย็นพิทยำ
คำร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.99  ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร ด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ AA  

1.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  ได้คะแนน 98.50  ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ AA  โดย ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ กำรใช้ทรัพยำกรของทำงรำชกำร กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ตัวชี้วัดที่ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำ คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนน 93.93    
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1.3 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  

ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2563 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2563 98.99 - - 
2564 98.50 ลดลง -0.49 

 
1.4 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร เป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่งได้จำก

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ที่ ปฏิบัติงำนในโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร และจำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  
เรียงตำมล ำดับ คะแนนได้ ดังนี้ 

ตวัชีว้ดัที ่ ประเด็นตวัชีว้ดั คะแนน ระดบั หมายเหต ุ

1 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 98.35 AA ผ่ำน 
2 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 93.93 A ผ่ำน 
3 กำรใช้อ ำนำจ 99.84 AA ผ่ำน 
4 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 94.39 A ผ่ำน 
5 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 100 AA ผ่ำน 
6 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 100 AA ผ่ำน 
7 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 98.56 AA ผ่ำน 
8 กำรใช้งบประมำณ 98.81 AA ผ่ำน 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 100 AA ผ่ำน 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 100 AA ผ่ำน 

 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
 

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร เป็นรำยตัวชี้วัด  
พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดี ยิ่งขึ้น มีดังนี้ 

1.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  จะต้องมีประสิทธิภำพกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน ได้รับทรำบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน 
ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงิน งบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร ทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วน
ร่วมซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน   

  



4 
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ข้อบกพร่อง 
1. เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละงำนไม่ได้น ำข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ของกลุ่ม 
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจในตัวชี้วัดที่ 9-10 /  OIT 43 ข้อค ำถำม 
3. เจ้ำหน้ำที่แต่ละกลุ่มขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อมูลลงหน้ำเว็บไซต์ทั้งหน้ำเว็บ                                        

หลักและเว็บกลุ่มภำยใน 
5. กำรน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงประเด็นที่ก ำหนด ผู้รับผิดชอบ (admin) มี 1 คน 
6. ข้อมูลเข้ำถึงยำก สัญญำณกำรสื่อสำรไม่ดีควำมเร็วช้ำ  

 
การพัฒนาหรือแก้ไข 
  

1. มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละงำนด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลงำนบริกำรต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ของแต่
ละกลุ่มและหน่วยงำน 

2. จัดประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจและแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมข้อมูลในกำร ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 

3. จัดอบรมเก่ียวกับกำรจัดท ำเว็บไซต์ กำรอับโหลดข้อมูลลงหน้ำเว็บไซต์ให้กับบุคลำกร ในหน่วยงำนหรือ
ผู้ดูแลระบบของแต่ละกลุ่มงำน 

4. ด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุก
ประเด็นของแต่ละงำน 

5. ให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรลงหน้ำเว็บไซต์ 
6. ผู้รับผิดชอบข้อค ำถำม แต่ละกลุ่มทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน 
7. มีทีมน ำกำรปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบข้อค ำถำม 
8. ตรวจข้อมูลหน้ำเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน โดยมอบหัวหน้ำกลุ่มแต่ละกลุ่มดูแลตรวจสอบและ มอบหมำย

เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มอับโหลดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่ำงน้อยอำทิตย์ละ 1 ครั้ง 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ  

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร 
น ำกระบวนกำร PLC วิเครำะห์และสรุปผลกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ โรงเรียนดงเย็น
พิทยำคำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ได้คะแนนต่ ำ ในตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดที่ 8 กำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมูลก่อนน ำลงเว็บไซต์ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม OIT 43 ข้อค ำถำม 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
5. มอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมข้อมูลในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำนที่รับผิดชอบเป็นประจ ำ 
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6 
การรายงานผลการด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 
1.ชื่อเรื่อง กำรจัดท ำและปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  ชื่อ- สกุลผู้รับผิดชอบ นำยวสันต์ เมิกข่วง 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงเครื่องมือเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
            วิธีการด าเนินงาน-กระบวนการ 
1. บันทึกเสนอควำมจ ำเป็น   
2. จัดท ำก ำหนดกำรประชุมปฏิบัติกำร 
3. แจ้งธุรกำรกลุ่มทุกกลุ่มและคณะท ำงำนร่วมประชุมปฏิบัติกำรตำมก ำหนด  
4. เรียนเชิญประชุม ผอ. เป็นประธำนเปิดกำรประชุมและให้นโยบำย 
5. ด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรกำรจัดท ำและปรับปรุง 

• เชิงปริมำณ 
โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  มีเว็บไซต์ส ำนักงำนและกลุ่มต่ำง ๆ ที่สำมำรถอัพเดท ได้ตำม google site new   

• เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร  มีเว็บไซต์ส ำนักงำนและกลุ่มต่ำง ๆ ที่สำมำรถอัพเดท ได้ตำม google site new ที่มีหน้ำต่ำงแสดงผล
ที่ง่ำย กระชับ และจะจงกว่ำรูปแบบเดิม และสำมำรถเข้ำถึง ข้อมูลและใช้งำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
กำรวิเครำะห์ 

• เทคนิค/รูปแบบที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จ 
1.  กำรฝึกปฏิบัติแบบลงมือปฏิบัติจริงโดยมีวิทยำกรเป็นพี่เลี่ยงอย่ำงใกล้ชิด (Leaning by Doing) 
2.  กำรแบ่งงำนและมอบหมำยงำนให้ทุกคนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน เช่น จัดท ำเว็บไซต์กลุ่มงำนของตนเอง กำรออกแบบ กำร
จัดหำข้อมูลอัพเดทบนเว็บไซต์ 

ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างยิ่ง 
1.  ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของบุคลำกรและคณะท ำงำน   
2. ควำมตั้งใจ ควำมใส่ใจและควำมมุ่งม่ันในกำรเรียนรู้ของบุคลำกรที่เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรฯ ท ำ ให้เสร็จสมบูรณ์ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. กำรติดตำม ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิดของ ผอ. ท ำให้บุคลำกรที่ เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรมีก ำลังใจและตระหนักในภำรกิจที่
จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำและปรับปรุงให้ ส ำเร็จและสมบูรณ์ที่สุด 
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ภาพกิจกรรม 

 
 

                        
 

  
 

 


