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คํานํา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีภารกิจและความ

รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานและบุคลากร รวมทั้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรมที่เก่ียวข้อง

กับชาติ  ศาสนาและมหากษตัริย์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป 

คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดฝึกอบรม ทีส่าํนักศิลปะและวัฒนธรรม จดัทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้รวบรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554และตัวอย่างแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องในการจัด

ฝึกอบรมที่จําเป็น 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มน้ีจะอํานวย

ประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ส่ามารถนําไปใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน ด้านการฝึกอบรม ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดประโยช์สูงสุดต่อไป 

 

        พรรณศิธร  สอนอ่ิมสาสตร์ 

              มีนาคม2563 
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1. วัตถุประสงค ์

1.1. เพ่ือให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีคู่มือการปฏิบัติงานการ

จัดโครงการฝึกอบรม แสดงขั้นตอนรายละเอียดของการทํางานที่ชัดเจน มีความถูกต้อง  

สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานการบริหารด้านการจัดโครงการ

ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 

1.2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมหรือผู้ทีส่นใจทั่วไป สามารรถนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่เก่ียวข้องได้ 

2. ผู้รับผิดชอบ/หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
นางสาวพรรณศิธร  สอนอ่ิมสาตร์  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักศลิปะและ

วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก   

1. การควบคุม ตรวจสอบและประเมินทุกส่วนงานในสํานักงานผู้อํานวยการรวมถึงการ
ประสานงานและการแก้ปัญหา นิเทศการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 

2. กํากับ ดูแลวิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการเอกสารและสรุปประเด็นก่อนเสนอ
ผู้บริหาร 

3. ประสานและดําเนินงานเก่ียวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
4. จัดรวบรวมวิเคราะห์และนําเสนองานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
5. อํานวยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกให้คณาจารย์และนักศึกษาทราบ 
6. กํากับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆของสํานัก 

กิจกรรมสนับสนุนที่สําคัญ   

1. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสํานักงานอํานวยการสํานักศลิปะและ
วัฒนธรรม 

2. กรรมการและเลขานุการการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

ประเด็นท้าทายที่สําคัญของงาน   

1. สามารถกําหนดรูปแบบและการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง 
2. ได้ความรู้  ความเข้าใจในการบริหารโครงการฝึกอบรม 

 

3. ขอบเขตของกระบวนการ 

คู่มือการปฏิบัติงานด้าน “การบริหารการฝกึอบรม” ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี 
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3.1 การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม 

3.2 การกําหนดรูปแบบและการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

3.3 การบริหารโครงการฝึกอบรม 

3.4 การรายงานติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 

4. ลูกค้าของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ 
4.1  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.2  เจ้าหน้าทีท่ี่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านแผน

และงบประมาณ/เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานด้านประเมินผล 

4.3  บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป 

5. ความต้องการของผู้รับบรกิาร 
5.1  มีความเขา้ใจกระบวนการทํางานได้อย่างถูกต้อง 
  5.2  ใช้อ้างอิงการทํางานด้านฝึกอบรม  ด้านการเงิน  แผนและงบประมาณ และการประเมินผล 

 6.  คําจํากัดความ 

  หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรหรือบุคคลภายนอก ซึ่งผ่านการวิเคราะห์หา

ความจําเป็นในการฝึกอบรมจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  รวมถึงบทบาทภารกิจของ

หน่วยงานและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร รวมถึงผู้บังคับบัญชา 

  ผู้เขา้รบัการอบรม หมายถึง ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา  คณาจารย์ นักศกึษา ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร  และ.ประชาชนทั่วไป 

  การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการในการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเกิดความรู้  ความเขา้ใจ ความชํานาญ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหน่ึงและสามารถนํา

ความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิทยากร  หมายถึง  ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซึ่งทําหน้าท ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมตามหลักสูตร และให้รวมถึงผูดํ้าเนินการสัมมนา 

  การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญม่ิใช่

ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของทางราชการ 

7.  เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 7.1  แผนอุมัติงบประมาณประจําปี (ใบขวาง) 
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7.2  หลักสูตรฝึกอบรม  งบประมาณและเป้าหมายผู้รับการอบรม 

7.3  แบบตอบรับเข้าอบรม 

7.4  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ 

7.5  หนังสือเชิญวิทยากร 

7.6  กําหนดการ 

7.7  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

7.8  บันทึกขอใช้สถานที่จัดโครงการ 

7.9  สญัญายืมเงินทดรองราชการ 

7.10  ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

7.11 เอกสารประกอบการอบรม (ถ้าม)ี 

7.12 หน้งสือเชิญประธานในพิธีเปิดอบรม 

7.13  คํากล่าวรายงาน 

7.14  ประวัติวิทยากร/ตารางการบรรยาย 

7.15  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจเพ่ือนํามารายงานผล 

7.16  ใบสําคญัรับเงินต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเบ้ียเลี้ยง  คา่อาหาร  ค่าที่พัก  ฯลฯ 
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  8. กระบวนการปฏิบัติงานตารางมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (Quality  Work  Assignment :QWA) 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้มีสว่นได้เสีย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ สถิติการปรับปรงุ

คุณภาพ 

ผู้รับผดิ 
ชอบ
โครงการ 

จนท. ผู้บริหาร 62 63 64 

1. พิจารณาอนุมตัิ
แผนการจดัโครงการ
ฝึกอบรม 

√   คําขออนุมัติ
งบประมาณ 

สอดคล้องกับ
นโยบายและ
แผนหรือเรื่อง
เร่งด่วน 

ผู้บริหาร 
 

   

2. พิจารณาอนุมตัิ
หลักสูตร/โครงการ
ฝึกอบรม 

  √ แผน/โครงการ/
นโยบาย 

ผ่านการ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร 
 

   

3. ให้คําปรึกษา
แนะนํา ควบคุม 
ติดตามและเร่งรัดการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร/โครงการจัด
อบรม 

  √  เหมาะสมกับ
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

ผู้บริหาร 
และผู้รับผิด 
ชอบโครงการ 
 

   

4. ศึกษา วิเคราะห์
การบริหารโครงการ
ฝึกอบรม วางแผนการ
ใช้งบประมาณ และ
แผนปฏิบตัิงาน 

√ √  เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องคําสั่ง
แบบฟอม์ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

มีแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผดิ ชอบ
โครงการ/
จนท. 
หัวหน้าสนง. 

   

5. บรหิารการ
ฝึกอบรมตามแผนการ
ปฏิบัติงาน (Action 
Plan) 

√ √  - ผู้เข้าอบรม 
--วิทยากร 
- คําสัง่
คณะกรรมการ 
- ภาพถ่าย 

ดําเนินการ
จัดการ
ฝึกอบรม 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
โครงการ 

   

6. ติดตามและ
ประเมินผล 

√ √ √ แบบประเมินผล 
รายงานผล
โครงการ 

ข้อมูลจากการ
ประเมินผลหลงั
ฝึกอบรม เพื่อ
นํามาปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตรในครั้ง
ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ผังกระบวการ (FLOWCHART) 



กระบวนงานการจัดฝึกอบรม

การวิเคราะหห์าความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)

การกาํหนรูปแบบและการสรา้งหลักสตูรฝึกอบรม (Training Course Design)

จัดทาํโครงการ/หลักสตูร ประมาณการค่าใช้จ่าย ประสานวิทยากร/หน่วยงาน
ประสานสถานที่จัดฝึกอบรม (หอ้งจัดฝึกอบรม/ห้องพัก/อาหาร) และจดัทํากาํหนดการ

ขออนุมตัิโครงการ/หลักสตูร
จากอธิการบดี

แจ้งกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ/หลักสตูร เพ่ือขอรายช่ือผู้เขา้รับการอบรม
และจัดทาํหนังสือเชิญวิทยากร

เชิญประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม

ขออนุมตัิรายช่ือผู้เขา้รับการอบรม และเดินทางไปปฏิบตัิราชการ
และแจง้หน่วยงานต้นสงักัด

ดาํเนินการจัดซือ้จัดจา้งในส่วนที่ เก่ียวขอ้ง

ขออนุมตัิยืมเงินทดรองราชการ
และขออนุมตัิโอนเงินงบประมาณ

จัดเตรียมดา้นการฝึกอบรม

ดาํเนินการฝึกอบรม

ทาํเร่ืองเบิก ‐ จ่าย เงินยืมทดรองราชการ

รายงานติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

ขัน้ตอนที่  1

ขัน้ตอนที่  2

ขัน้ตอนที่  3

3.1 เตรียมการก่อนฝึกอบรม

ขัน้ตอนท่ี 4

3.2 ระหว่างการก่อนฝึกอบรม

3.3 หลังการก่อนฝึกอบรม

ทบทวนและ
แกไ้ข

ทบทวนและ
แกไ้ข

ทบทวนและ
แกไ้ข

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมน้ันจะส่งผล และเอ้ืออํานวยประโยชน์ให้กับองค์กร

หรือหน่วยงานได้เพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและทศันคติที่มีต่องานของบุคลากรผู้รับผิดชอบ

จัดการฝึกอบรมเป็นสําคัญ 

ความหมายของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรม คือ การถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถและทัศนคติ

ในทางที่ถูกที่ควร เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ทีใ่ช้เพ่ือช่วยให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ 

และทัศนคติทีจ่ําเป็นในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคคลากรในองค์กร 

แนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละขัน้ตอน 

 ในการดําเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมมแีนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งเป็น 10 ขั้นตอน ในแต่ละ

กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่  1  ร่างหลักสูตร  สรรหาวิทยากรและสถานที ่

1.1 ร่างหลักสตูรการจัดโครงการที่จะฝึกอบรม โดยระบุปัญหาและความจําเป็นที่จะต้องมีการ

ฝึกอบรม กําหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม กําหนดกลุม่เป้าหมาย หวัข้อวิชา ขอบเขตเน้ือหาจัดทํารายงาน

สรุปผลการวิเคราะห์ความจําเป็นและความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายเสนอผู้บริหาร  

1.2 จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการ/หลักสตูรสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร/ยุทธศาสตร์/ภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเสนอผู้บริหารก่อนดําเนินการ   

1.3 สรรหาวิทยากร  คัดเลือก  สรรหา  วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ความ

เหมาะสมกับหัวข้อที่จะบรรยาย โดยพิจารณาจากประวัติ  ประสบการณ์ในการบรรยายที่ผ่านมา  ประสาน

เชิญวิทยากรอย่างไม่เป็นทางการ แจ้งรายละเอียดหัวข้อ  ขอบเขตเน้ือหา  วัตถุประสงค์  วัน เวลา สถานที่

และกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระบุจํานวน อายุ เพศ ระดับการศึกษา  ตําแหนง ฯลฯ 

1.4  ติดต่อและหาสถานที่ 
ติดต่อประสานจองสถานที่  ควรพิจารณาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่กําหนดในหลักสูตร  

ห้องพัก  ห้องอาหาร  ห้องฝึกอบรม  สถานที่ทํากิจกรรม  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ จะต้องมี

ความพร้อมและควรที่จะสํารวจสถานที่ก่อนจัดฝึกอบรม หากสถานที่ฝึกอบรมอยู่ในต่างจังหวัด ควรศึกษา

ข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม  หรอืสถานที่น้ัน ๆ หรือสอบถามจากพนักงานขาย (Sales) ของโรงแรม

ที่พักหรือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานจัดหางานพ้ืนที่น้ัน ๆ 
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ขั้นตอนที่ 2 เขยีนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 2.1 รายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการจัดฝึกอบรม  โดยต้องมีองค์ประกอบในการเขียน

โครงการดังน้ี 

  2.1.1 ช่ือโครงการ  เป็นสิ่งสําคัญในการเขียนโครงการ ช่ือโครงการจะเป็นตัวบอกให้เราได้

ทราบว่าจะทําโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างมาก ดังน้ันควรต้ังช่ือโครงการ

ที่มีความสร้างสรรค์  ใช้ภาษาที่ทําให้คนสนใจ  จําได้ง่าย  ควรเป็นช่ือสั้น ๆ กะทัดรัด ไม่กว้างจนเกินไป  และ

ต้องสามารถทําให้ผู้อ่านมองเห็นภาพหรือคะเนวิธีการดําเนินงานโครงการได้ทันที   

  2.1.2 หลักการและเหตุผลเป็นการเขียนเพ่ือช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องจัดทําโครงการ

ขึ้น  ควรเขียนโดยทําให้ผู้อ่านมองเห็นข้อดีและข้อเสียในการทําหรือไม่ทําโครงการนั้น  อาจอ้างนโยบาย  

ข้อกําหนด  กฎหมาย ฯลฯ เพ่ือทําให้เหตุผลมีนํ้าหนักมากขึ้น  การเขียนในหัวข้อน้ีถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะทก

ให้เกิดการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ก็ได้ จึงควรพิถีพิถันด้วยการเรียบเรียงภาษาท่ีสื่อสารให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ 

และมีความชัดเจน 

  2.1.3  วัตถุประสงค์ของโครงการ  คือการกําหนดเป้าหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจาก

การดําเนินโครงการ  ควรเขียนให้ชัดเจน  รัดกุม  เข้าใจง่าย  โดยเขียนให้สอดคล้องกับช่ือโครงการ  หลักการ

และเหตุผล สิ่งที่เกิดขึ้นน้ันจะต้องวัดผลและปฏิบัติได้ ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ไม่ควรเกิน 3 ข้อ เพราะจะช่วยให้

ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินงานได้สําเร็จตามกรอบที่กําหนดไว้ 

  2.1.4  เป้าหมาย  หมายถึงความมุ่งหมาย ความเจาะจงให้ได้ตามเจตนา  เป็นเป้าประสงค์ที่ผู้

เสนอโครงการต้องการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในโครงการน้ันให้ได้  เป้าหมายแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ  

   2.1.4.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือการเขียนความมุ่งหมาย โดยระบุดังน้ี   

    ก. ทําอะไร 

    ข. ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร หรือมีคุณภาพอย่างไร 

   2.1.4.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ  คือการเขียนความมุ่งหมาย  โดยระบุดังน้ี 

    ก. ทําอะไร 

    ข. จํานวนกลุ่มเป้าหมาย 

  2.1.5  วิธีดําเนินการโครงการ คือวิธีการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ อาจ

เป็นการกําหนดแผนหรือกิจกรรมที่ต้องทําให้ชัดเจนเรียงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลัง โดยเร่ิมต้ังแต่เสนอ

โครงการไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง 
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  2.1.6  ระยะเวลาดําเนินการ  ควรกําหนดช่วงเวลาของการปฏิบัติโครงการต้ังแต่เริ่มต้นจน

สิ้นสุดโครงการให้ชัดเจน บางโครงการอาจจะปฏิบัติแค่วันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใช้เวลาหลายวันก็ได้ 

แล้วแต่เราจะกาํหนดทั้งน้ีต้องระวังด้วยว่าเวลาที่ใช้อาจมีผลกระทบต่องบประมาณที่มีจาํกัด 

  2.1.7  สถานที่ดําเนินการ  คือสถานที่ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ ควรระบุให้ชัดเจน

และเจาะจงจะได้ทราบว่ามีการปฏิบัติงาน ณ ที่ใด 

  2.1.8  งบประมาณ  เป็นหัวใจสําคัญในการขบัเคลื่อนโครงการ  ผู้เขียนควรประมาณ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดําเนินโครงการด้วยตัวเลขงบประมาณที่สมเหตุสมผล  มีการแจกแจงหมวดการใช้เงิน

อย่างชัดเจน และควรระบุแหล่งที่มาของเงินด้วย 

  2.1.9  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  เป็นการคาดคะเนผลการดําเนินโครงการล่วงหน้า สามารถ

นําไปใช้ตรวจสอบความสําเร็จของโครงการภายหลังจากโครงการเสร็จสิน้ได้  ควรเขียนระบุเป็นข้อ ๆ ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ 

  2.1.10 หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ  ให้ระบุช่ือหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน หากมีปัญหาหรือมีการติดต่อจากบุคคล/องค์การภายนอกสามารถติดตามและ

ตรวจสอบได้ 

  2.1.11  ผู้เสนอโครงการ  ในขั้นตอนน้ีให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงลายมือช่ือเพ่ือเสนอโครงการ 

 2.2 ทําหนังสือเสนอผู้มีอํานาจ (อธิการบดี) เพ่ือขออนุมัติโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 ผู้จัดฝึกอบรมต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรม  โดยระบุจํานวนวันของการ

ฝึกอบรม จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมมักจะมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ค่าอาหารกลางวัน 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

3. ค่าเช่าที่พัก 

4. ค่าผลิตเอกสาร 

5. ค่าตอบแทนวิทยากร 

6. ค่ายานพาหนะ 

7. ให้สามารถถัวเฉล่ียได้ทุกรายการ 

หมายเหตุ การประมาณการยืมเงินทดรองราชการให้ประมาณการให้พอดีหรือใกล้เคียงกับจํานวนเงิน

ที่ต้องใช้จ่าย  หากเหลือเงินคืนกองคลังเกิน 30% ต้องช้ีแจงเหตุผลประกอบการคืนเงิน 
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ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติดําเนินการและยืมเงินทดรองราชการ 

 ในการขออนุมติัดําเนินการและยืมเงินทดรองราชการ ให้ระบุรายละเอียดในการขออนุมัติ ดังน้ี 

 4.1 ขออนุมัติดําเนินการฝึกอบรมช่ือหลักสูตร ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเบิกจ่ายเงินจาก

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ระบุจํานวนเงิน/จํานวนคน/จํานวนวันอบรม/สถานที ่

4.2 ขออนุมติัให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปราชการ ให้ระบุว่าใช้งบประมาณจากต้นสังกัดหรือ

งบประมาณจากส่วนใด 

 4.3 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการเพ่ือดําเนินการจัดฝึกอบรม ในกรณทีี่เป็นการจัดฝึกอบรม

ในต่างจังหวัด 

 4.4 ขออนุมัติเบิกจ่าค่าตอบแทนวิทยากรจากภาครัฐหรือเอกชน ให้ระบุช่ือวิทยากร ตําแหน่ง สังกัด 

และประวัติผลงาน กรณีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต้องช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องจ้างในอัตราค่าจ้างสูงกว่า

ปกติ ให้ระบุอัตราจ้างต่อช่ัวโมงให้ชัดเจน พร้อมแนบหนังสือเชิญวิทยากรด้วย 

 4.5กรณใีช้รถของทางราชการเดินทางไปดําเนินการจัดฝึกอบรมให้ระบุรายช่ือพนักงานขับรถ และ

หมายเลขทะเบียนรถยนต์ 

 4.6 ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมตามยอดประมาณ

การค่าใช้จ่ายที่ได้ต้ังไว้  โดยจะต้องไม่เกินจากจํานวนเงินงบประมาณที่ได้ขออนุมัติตอนเสนอโครงการ 

 4.7 ทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ 

  4.7.1 กรอกรายละเอียดในสญัญายืมเงินพรอ้มลงลายมือช่ือ 

  4.7.2 แนบรายละเอียดประมาณการยืมเงิน 

  4.7.3 เอกสารที่ต้องแนบทุกคร้ัง 

   - บันทึกขออนุมัติโครงการ 

   - โครงการ 

   - สญัญาการยืมเงิน 

   - ประมาณการจํานวน 1 ชุด 

   - คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน/คําสั่งไปราชการ 

 หมายเหตุ 1. การยืมเงินในแต่ละคร้ังใหห้ักล้างเงินยืมภายใน 15 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง และ

ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่รับเงิน 

    2. กรณีมีการอบรมหลายรุน่ ให้ยืมเงินทีละรุ่นแล้วส่งคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะยืมเงินรุ่นต่อไป 

(ในกรณทีี่ผู้ยืมเงินเป็นคน ๆ เดียวกัน) 

ขั้นตอนที่ 5 การแจ้งเวียนและทําบัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 5.1 เมื่ออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย อนุมัติให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม ผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมทํา

บันทึกหรือหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าหน่วยงานให้พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมแล้วส่งรายช่ือมายังผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมภายในเวลาที่กําหนด  โดยในบันทึกหรือหนังสือแจ้งเวียน

ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม และให้ระบุการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้จากที่ใด

ให้ชัดเจน 

 5.2จัดทําแบบตอบรับในการเข้ารับการฝึกอบรม  โดยระบุว่าให้ส่งรายช่ือทางใด  ภายในวันที่เท่าไหร่ 

 5.3 ในการส่งบันทึกหรือหนังสือเวียน ควรแนบกําหนดการฝึกอบรม แผนที่ของสถานท่ีฝึกอบรม ใน

กรณีที่มีการฝึกอบรมหลายรุ่นให้ทําตารางแบ่งรุ่นว่ารุ่นไหนจัดที่ใด 

 5.4 เมื่อหน่วยงานมีหนังสือตอบรับและส่งรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ดําเนินการฝึกอบรมต้อง

รวบรวมรายช่ือ แบ่งรุ่น ตามตารางที่แจ้งเวียน  พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายช่ือในใบลงทะเบียนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมลงทะเบียนในวันเปิดการฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานด้านการฝึกอบรมเป็นงานประสานงานด้านการฝึกอบรม  เช่นการประสานวิทยากร  

จัดเตรียมสถานที่  โสตทศันูปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เอกสารประกอบการฝึกอบรม  จัดทําคํา

กล่าวพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามรายละเอียดดังน้ี 

 6.1 การประสานวิทยากร โดยการส่งหนังสือเชิญวิทยากรพร้อมแนบกําหนดการฝึกอบรมและแผนที่ 

สถานที่ฝึกบรมให้แก่วิทยากรหรือหน่วยงานต้นสสังกัดของวิทยากร  หลงัจากน้ันทําการประสานอีกคร้ังเพ่ือนัด

ส่งเอกสารต้นฉบับที่วิทยากรจะนํามาใช้ประกอบการอบรมให้ความรู้ โดยผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องนําต้นฉบับ

ดังกล่าวไปผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 6.2 การจัดเตรยีมสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ 

  - ต้องประสานกับเจ้าของสถานที่ก่อนทุกคร้ังที่จะมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้มีการจัดเตรียม

สถานที่สําหรับการฝึกอบรมในกรณีที่มีการจัดการฝึกอบรม โดยใช้สถานที่จากหน่วยงานภายนอก หากเป็น

กรณีใช้สถานทีใ่นการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องดําเนินการจัดเตรียมสถานที่เอง ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะจัดสถานที่ในรูปแบบห้องเรียน มีโต๊ะและเก้าอ้ีให้ประธานน่ังบนเวทีเพ่ือทําพิธีเปิดการฝึกอบรม

และวิทยากรน่ังบรรยาย และมีโต๊ะสําหรับผู้บริหารกล่าวรายงานด้านล่างเวที 

  - ติดต้ังและตรวจสอบคอมพิวเตอร์สําหรับการบรรยาย 

  - ตรวจสอบความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ ความสว่าง โต๊ะและเก้าอ้ี 

  - ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต 

  - ตรวจสอบเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน 

  - ตรวจสอบติดต้ังเคร่ืองฉาย LCD และจอรบัภาพ 
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 6.3 ประสานงานเก่ียวกับเรื่องอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โดย 

  - ประสานงานผู้ประกอบการ 

  - เตรียมสถานที่สําหรับรับประทานอาหาร  และอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

 6.4 เตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

  - นําเอกสารต้นฉบับที่รับมาจากวิทยากรหรือดาวน์โหลดจากอีเมล์ไปดําเนินการถ่ายเอกสาร

สําหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  

 6.5 จัดทําคํากล่าวพิธีเปิด 

  - วิเคราะห์โครงการ/สรุปเน้ือหาของหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือนํามาทําคํากล่าวเปิดการ

ฝึกอบรม และคํากล่าวรายงานการทําคํากล่าวเปิดการฝึกอบรมและคํากล่าวรายงานการฝึกอบรม  ให้เน้น

วัตถุประสงค์ ความสําคัญและผลประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การปฏิบัติงาน 

  - ทําบันทึกเชิญอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามท่ีได้นัดหมายด้วยวาจาไว้

ล่วงหน้า 

 6.6 จัดทําแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คะแนนความพึงพอใจกับ

โครงการฝึกอบรม ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

  - ความเหมาะสมของหัวข้อวิชาการ 

  - เน้ือหาสาระแต่ละวิชา 

  - ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 

  - ความเหมาะสมของเอกสาร 

  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการทํางานได้ 

  - ภาพรวมโครงการฝึกอบรม 

  - ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

  - การจัดฝึกอบรมมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานสามารถนําไปปรับใช้พัฒนาหน่วยงานได้ 

  - ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม 

 

กิจกรรมระหว่างฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 7  ดําเนินการฝึกอบรม 

 เมื่อเตรียมการตามขั้นตอนที่ 1-6 เรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการฝึกอบรม ดังน้ี 
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 7.1  ต้อนรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และประธานในพิธี 

 7.2 ลงทะเบียน แจกเอกสารการฝึกกอบรม ในกรณทีี่ผู้จัดการฝึกอบรมออกค่าที่พักให้จะต้องขอ

สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย 

 7.3 ควบคุม ดูแลให้ผู้รับการอบรมเข้าห้องประชุมตามเวลาที่กําหนด 

 7.4 เตรียมความพร้อมของห้องฝึกอบรม เครือ่งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตฯ ป้ายต้ังโต๊ะ แฟ้มคํา

กล่าวและคํากลา่วเปิดให้เรียบร้อย 

 7.5 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพกิจกรรมในการฝึกอบรม 

 7.6 มอบหมายให้พิธีกรแนะนาํกําหนดการ  แนะนําวิทยากร เชิญประธานและผู้กล่าวรายงานในพิธี

เปิดการอบรม และแนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

 7.7 จัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวันและอาหารเย็น (ถ้ามี) 

 7.8 แจกแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

 7.9 บริหารการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ 

  7.9.1 การเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

  - การฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย วิทยากรเบิกได้ 1 คน 

  - การฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ วิทยากรเบิกได้ไม่เกิน 5 

คน โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร 

  - วิทยากรกลุม่ กรณีเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือ

แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม วิทยากรเบิกได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน โดยเบิกได้ตามอัตราการเบิกจ่ายที่ระเบียบ

กระทรวงการคลังกําหนด 

  - วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ  เบิกได้ช่ัวโมงละ  600 บาท 

  - วิทยากรจากเอกชน  เบิกได้ช่ัวโมงละ  1,200  บาท 

  - วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ  เพ่ือประโยชน์

ในการฝึกบอรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด  สามารถเบิกค่าสมนาคุณได้สูงกว่าอัตราที่ระเบียบฯ 

กําหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

  7.9.2 การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก 

  ในกรณีที่โครงการหรือหลักสตูรการฝึกอบรมมีการจัดที่พักหรือออกค่าที่พักให้กับผู้เข้ารับการ

อบรม  ให้ผู้จัดการฝึกอบรมจัดที่พักโดยให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมพักรวมกันต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปให้พักห้องคู่  เว้น

แต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจ 
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จัดให้พักห้องพักคนเดียวได้  โดยผู้จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่า

เช่าที่พักตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ ดังน้ี 

- พักคู่ เบิกได้ 900บาท/คน 

- พักเด่ียว เบิกได้ 1,450  บาท 

7.9.3 การเบิกจ่ายค่าอาหาร 

1) จัดการฝกึอบรมในสถานทีข่องส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 - กรณีจัดไมค่รบทุกมื้อ เบิกได้ไม่เกินวันละ  400  บาท/คน 

 - กรณีจัดครบทุกมื้อ เบิกได้ไม่เกินวันละ  600  บาท/คน 

2) จัดการฝกึอบรมในสถานทีข่องเอกชน 

 - กรณีจัดไมค่รบทุกมื้อ เบิกได้ไม่เกินวันละ  700  บาท/คน 

 - กรณีจัดครบทุกมื้อ เบิกได้ไม่เกินวันละ  950  บาท/คน 

7.9.4 การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

 - กรณีจัดการฝึกอบรมในสถานที่ราชการ เบิกได้ไม่เกินคนละ  25  บาท/มื้อ 

 - กรณีจัดการฝึกอบรมในสถานที่เอกชน เบิกได้ไม่เกินคนละ  50  บาท/มื้อ 

7.9.5  การเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 

 ในกรณีที่มีการเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่จัดการ

ฝึกอบรมให้คํานวณเวลาเพ่ือเบิกจ่ายเบ้ียเลี้ยงเดินทาง โดยให้นับต้ังแต่เวลาที่เดินทางออกจาสถานท่ีอยู่หรือ

สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับ 24 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ช่ัวโมงแต่เกิน 12 

ช่ัวโมงให้นับเป็น 1 วัน แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทาง โดยอัตราการเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง

ได้ไม่เกินวันละ  240 บาท ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางม้ือในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบ้ียเลี้ยง

เดินทางที่คํานวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทาง/วัน 

 7.10 รวบรวมหลักฐานใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงิน ลายเซ็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สําเนาหนังสืออนุมัติ

เดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ในกรณีผู้จัดการฝึกอบรมออกค่าที่พักให้) และแบบประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรม 

 

กิจกรรมหลังการฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 8  รวบรวมเอกสาร หลักฐานและสรุปค่าใช้จ่ายส่งหักล้างเงินยืม 

ประวัติวิทยากรต้องมีประสบการณ์ในการทาํงานที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชาที่สอน ไม่ต่ ากว่า 1 ปีขึ้นไป 

จัดทําหนังสือเพ่ือส่งใบสําคัญหักล้างเงินยืม(ถึงอธิการบดีผ่านผู้อํานวยการกองคลัง)   
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จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการฝกึอบรมแต่ละหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 9  ประเมินผลการฝึกอบรม 

 9.1 ประเมินผลทันทีหลังการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชา ซึ่งเป็นการประเมินผลความพึงพอใจใน 

ภาพรวมของหลักสูตร ได้แก่ ด้านเน้ือหา วิทยากร ความเหมาะสมของหลักสูตร รูปแบบและระยะเวลาการ

ฝึกอบรม รวมถึงการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม  

 9.2 ประเมินผลหลังจบหลกัสูตรประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งเป็นการประเมินผลการนําความรู้ที่ได้จาก 

การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการทํางาน ในการตอบแบบประเมินผ่าน QR Code โดยการส่ง link แบบประเมิน 

ผ่าน Line Group ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน หรือสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมในรูปแบบการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) เพ่ือ ประมวลผลการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน(กระบวนการน้ีจะนําไปใช้ใน

ปีงบประมาณถัดไป) 

 

ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่ผลโครงการจัดการฝึกอบรมทางช่องทางต่าง ๆ 

การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานทีเ่ก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน: การจัด
โครงการฝึกอบรม 

- สํานักศลิปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- http://arts.pnru.ac.th/ 

กลุ่มงานบริหาร 
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.เอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงาน   
2. File PDF 
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ตัวอย่างโครงการและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
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