โครงการถายทอดความรู เรื่อง “การจัดทําหนังสือสั่งการ”
1. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานราชการ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับหนังสือราชการ ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือราชการ
สวนใหญมักคุนชินกับการจัดทําหนังสือราชการประเภทหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน ซึ่งปฏิบัติเปนประจํา สม่ําเสมอ
นอกจากที่กลาวแลว การจัดทําหนังสือสั่งการ ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ ก็นับเปนหนังสือราชการอีกประเภทหนึ่งที่
ปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอเชนเดียวกัน แตโดยที่ในการจัดทําหนังสือสั่งการ นั้น มีขอแตกตางที่สําคัญ จากการจัดทําหนังสือ
ภายนอก และหนัง สือภายใน กล าวคื อ มีการอ างถึ งอํานาจหนาที่ ของผูออกหนั งสือสั่ งการโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่
บัญญัติใหกระทําได ดังนั้น ผูที่จัดทําหนังสือจึงจําเปนตองรูและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูออกหนังสือสั่งการเปนอยาง
ดี จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และเนื่องจากในการจัดทําหนังสือสั่งการของหนวยงานในสํานักงานคณบดี คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําคําสั่ง พบวายังมีขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู ทั้งในสวนของรูปแบบ
การรางหนังสือสั่งการ และการอางถึงอํานาจหนาที่ของผูออกหนังสือสั่งการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรมีการถายทอดความรู เรื่อง
“การจัด ทําหนั งสื อสั่ งการ” ให แก ผูป ฏิบั ติ งานที่ เกี่ ยวของ เพื่ อลดป ญหาและขอผิ ดพลาดในการปฏิ บัติ งาน รวมทั้ งเพื่อให
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดพัฒนาตนเองและพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานรางหนังสือสั่งการ (ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ) มีความรูความเขาใจ
ในหลักการและรูปแบบการรางหนังสือสั่งการ มากขึ้น
2.2 เพื่อลดปญหาและขอผิดพลาด ในการปฏิบัติงานรางหนังสือสั่งการ
2.3 เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานรางหนังสือ ไดพัฒนาตนเองและพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ขออนุมัติโครงการ
4.2 ประชาสัมพันธโครงการ
4.3 ดําเนินการบรรยายถายทอดความรูตามโครงการ
4.4 ประเมินผลความรูความเขาใจที่บุคลากรไดรับจากการเขารวมโครงการ เปรียบเทียบกอนและหลังการบรรยาย
5. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
6. ความเชื่อมโยงกับโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธที่ 2
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
7. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 20

8. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานรางหนังสือสั่งการของทุกหนวยงานในสํานักงานคณบดี และผูสนใจ จํานวน 15 คน
9. วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หองประชุม 1201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานรางหนังสือสั่งการ มีความรูความเขาใจในหลักการและรูปแบบการรางหนังสือสั่ง
การ มากขึ้น
10.2 ลดปญหาและขอผิดพลาด ในการปฏิบัติงานรางหนังสือสั่งการ
10.3 บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานรางหนังสือ ไดพัฒนาตนเองและพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
…………………………………

สรุปการประเมินผลการจัดโครงการถายทอดความรู
เรื่อง “การจัดทําหนังสือสั่งการ”
วันพุธที่ 30 เมษายน 2557
ณ หองประชุม 1201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
………………………………………………
1. สถานภาพของตอบแบบสอบถาม
ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จากทุกงาน ที่ปฏิบัติงานรางหนังสือสั่งการ และผูสนใจ
รวมจํานวน 15 คน โดยมีผูไดรับและตอบแบบสอบถาม และการแสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
-

จํานวนผูไดรับแบบสอบถาม
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 15
จํานวน 15

2. ระดับความคิดเห็น
2.1 เกณฑการประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
มากที่สุด
มีคาคะแนนเทากับ
มาก
คาคะแนนเทากับ
ปานกลาง
มีคาคะแนนเทากับ
นอย
มีคาคะแนนเทากับ
นอยที่สุด
มีคาคะแนนเทากับ
2.2 เกณฑการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด
มีคาคะแนนเทากับ
มาก
คาคะแนนเทากับ
ปานกลาง
มีคาคะแนนเทากับ
นอย
มีคาคะแนนเทากับ
นอยที่สุด
มีคาคะแนนเทากับ

ชุด
ชุด

คิดเปนรอยละ 100

5
4
3
2
1
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

3. ความคิดเห็นตอการจัดโครงการถายทอดความรู
จําแนกเปนรายขอ โดยมีผลสรุปเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
1) ความรูความเขาใจของผูเขารับการถายทอดความรูเกี่ยวกับหัวขอนี้ กอน การบรรยาย
ลําดับที่ 1
ระดับ ปานกลาง
คิดเปนรอยละ
40.00
ลําดับที่ 2
ระดับ มาก และนอย
คิดเปนรอยละ
26.67 (เทากัน 2 ระดับ)
ลําดับที่ 3
ระดับ มากที่สุด
คิดเปนรอยละ
6.67
สรุป ความรูความเขาใจของผูเขารับการถายทอดความรูเกี่ยวกับหัวขอนี้ กอน การบรรยาย
คิดเปนคาเฉลี่ยที่ 3.13 หรือรอยละ 62.67 อยูในระดับ ปานกลาง

2) ความรูความเขาใจของผูเขารับการถายทอดความรูเกี่ยวกับหัวขอนี้ หลัง การบรรยาย
ลําดับที่ 1
ระดับ มาก
คิดเปนรอยละ
60.00
ลําดับที่ 2
ระดับ มากที่สุด
คิดเปนรอยละ
40.00
สรุป ความรูความเขาใจของผูเขารับการถายทอดความรูเกี่ยวกับหัวขอนี้ หลัง การบรรยาย
คิดเปนคาเฉลี่ยที่ 4.40 หรือรอยละ 88.00 อยูในระดับ มาก
3) ประโยชนที่ผูเขารับการถายทอดความรูไดรับครั้งนี้ (ความรู ความเขาใจ/ การนําไปใช)
ลําดับที่ 1
ระดับ มากที่สุด
คิดเปนรอยละ
73.33
ลําดับที่ 2
ระดับ มาก
คิดเปนรอยละ
26.67
สรุป ประโยชนที่ผูเขารับการถายทอดความรูไดรับครั้งนี้ (ความรู ความเขาใจ/ การนําไปใช)
คิดเปนคาเฉลี่ยที่ 4.73 หรือรอยละ 94.67 อยูในระดับ มากที่สุด
4) สรุปความคิดเห็นในภาพรวมจากขอ 1) – ขอ 3)
คิดเปนคาเฉลี่ยที่ 4.09 หรือรอยละ 81.78 อยูในระดับ มาก
5) ขอเสนอแนะตอการจัดโครงการถายทอดความรูครั้งนี้
(1) อยากใหมีตอเนื่อง เชน การใหงาน แลวมีการติดตามผล (2)
(2) เปนกิจกรรมที่ดีมีประโยชน/กระชับ อยากใหมีการจัดลักษณะนี้อีก (1)
(3) เปนกิจกรรมที่ไดรับความรูและมีประโยชนมากในการปฏิบัติงาน อยากใหมีการยกตัวอยางแบบที่ผิด แกไขเปน
แบบที่ถูกไดอยางไรบางของแตละเรื่องมากขึ้น จะทําใหเขาใจมากยิ่งขึ้น (1)
(4) ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรูเปนประจําตอเนื่อง และอยากใหมีผูเขารวมอบรมทุกกลุมงาน เพราะบางครั้ง
อาจจะมีแนวทางการปฏิบัติงานแบบใหม ๆ เขามา เพื่อจะไดทราบและเปนแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน (1)
(5) ควรมีการฝกปฏิบัติการเพิ่มขึ้น (ใชเวลามากกวาเดิม) และมีการยกตัวอยางของหนังสือทุกชนิดใหครอบคลุม (1)
(6) ยกตัวอยางมากกวานี้ (1)
(7) ดีคะ (1)
(8) ควรเผยแพรรายละเอียดทั้งหมดที่ถายทอดความรูไวบน web เพื่อผูที่เกี่ยวของหรือผูที่ไดรับมอบหมายงานดาน
นี้ สามารถนําไปใชประโยชนหรืออางอิงตอไปได (1)
(9) อยากใหจัดเรื่อง เทคนิคการรางหนังสือราชการ (1)

4. ตารางสรุป ระดับความคิดเห็นตอการจัดโครงการถายทอดความรู
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ

1
2

3

หัวขอประเมิน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

รวม

คาเฉลี่ย

รอยละ

แปรผล

3.13

62.67

ปานกลาง

4.40

88.00

มาก

4.73

94.67

มากที่สุด

4.09

81.78

มาก

ความรูความเขาใจของผูเขารับการถายทอด
ความรูเ กี่ยวกับหัวขอนี้ กอน การบรรยาย

จํานวน

1

4

6

4

15

รอยละ

6.67

26.67

40.00

26.67

100

ความรูความเขาใจของผูเขารับการถายทอด
ความรูเ กี่ยวกับหัวขอ หลัง การบรรยาย

จํานวน

6

9

15

รอยละ

40.00

60.00

100

ประโยชนที่ผูเขารับการถายทอดความรู
ไดรับครั้งนี้ (ความรู ความเขาใจ/ การ
นําไปใช)

จํานวน

11

4

15

รอยละ

73.33

26.67

100
สรุประดับความคิดเห็นในภาพรวม

หมายเหตุ ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 40.42

