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ค าน า 
 

งานบริการวิชาการไอซีที  เป็นภารกิจหลักส่วนหน่ึงของส านักคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ี
รับผดิชอบดา้นบริการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ให้กบัคณาจารย ์ 
บุคลากรและนิสิต  นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาทราบ ในการจดัท าคู่มือการ
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การติดต่อส่ือสาร และการให้บริการ จึงไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานการจดัโครงการฝึกอบรมดา้น
สารสนเทศข้ึน  

การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานการจดัโครงการฝึกอบรมด้านสารสนเทศฉบบัน้ี ได้น า
ประสบการณ์จากการ ท างานในการจดัโครงการฝึกอบรมและศึกษาคน้ควา้  เรียบเรียง รวบรวม
วเิคราะห์ขอ้มูลน าแนวคิด ทฤษฎีของผูท้รงคุณวฒิุมาประยกุตใ์ช ้ในการจดัท าข้ึน 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบติังานฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรท่ีจะ
ศึกษา เพื่อบูรณาการความรู้ท่ีได้รับกบัการปฏิบติังานจริงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง หากมีขอ้บกพร่องประการใด ผูจ้ดัท า ตอ้งขอ
อภยัไว ้ ณ ท่ีน้ี และจะพฒันาระบบการด าเนินงานต่าง ๆ ของการพฒันาบุคลากรดา้นการจดั
โครงการฝึกอบรมดา้นสารสนเทศ ใหเ้ป็นระบบมากยิง่ข้ึน  
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บทที ่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญั 
ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นองค์กรภาครัฐท่ีมี

บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาและพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจและการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยั  ซ่ึงมีพนัธกิจในการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และด าเนินการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันามหาวิทยาลัยโดยมี
โครงสร้างการจดัการองค์กรออกเป็นฝ่าย ๆ ประกอบดว้ย 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายส านกังานผูอ้  านวยการ  
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ฝ่ายระบบสารสนเทศ  ฝ่ายปฏิบติัการและบริการ ฝ่ายซ่อม
บ ารุง และฝ่ายบริการวิชาการไอซีที ซ่ึงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของ
ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดยฝ่ายบริการวิชาการไอซีทีไดจ้ดั
อบรมบริการวชิาการไอซีทีเป็นประจ าโดยมีการจดัอบรม  สัมมนา เป็นระยะ ๆ ตลอดปีงบประมาณ
ท่ีได้รับการจัดสรรมา ซ่ึงการจัดอบรม สัมมาทุกคร้ังต้องสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ  
ตวับ่งช้ีท่ี 7.5 เพื่อพฒันาศกัยภาพคณาจารย์บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัรวมไปถึงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน แต่บางคร้ังการจัดอบรม สัมมนาไม่ตรงกับความต้องการของผู ้เข้าอบรม  
ประกอบกบัจ านวนงบประมาณท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการอบรม เช่น หวัขอ้ในการอบรม น่าสนใจและ
ดีมาก แต่จ านวนงบประมาณมีจ ากัด ซ่ึงต้องบริหารจดัการให้ได้งานบริการวิชาการอย่างน้อย 
3 โครงการ ในรอบปีงบประมาณซ่ึงบางคร้ังส านกัคอมพิวเตอร์ไดรั้บความกรุณาจากท่านวิทยากร 
จากบริษทัไมโครซอฟต ์ ประเทศไทย จ ากดั ท่ีดูแลทางดา้น Training  Microsoft  Office (Office 
2007, Office 2010, Office 2013) มาจดัอบรมใหฟ้รีสืบเน่ืองจากท่ีส านกัคอมพิวเตอร์ตอ้งด าเนินการ
จดัซ้ือและจดัหาซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการใชง้านให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของมหาวทิยาลยัท่ีถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิทางคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายบริการวชิาการ ไอซีที มีความมุ่งมัน่
ดา้นการบริการวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ยภารกิจ
ดา้นงานวางแผนโครงการอบรมวิชาการดา้นไอซีที งานผลิตคู่มือ ต ารา เอกสารเผยแพร่ และงาน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการด้านไอซีที การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับไอซีทีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และมหาวทิยาลยั 
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ส านกัคอมพิวเตอร์ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของงานดา้นการฝึกอบรม และถือเป็นส่วน
หน่ึงของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคก์ร ในดา้นการพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 
การฝึกอบรมถือเป็นขั้นตอนส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และเป็นวิธีหน่ึงในการพฒันา
บุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งมีคุณค่า และคุณภาพตามท่ีองค์กรตอ้งการ ดงันั้นทุกองค์การ 
จึงใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอยา่งจริงจงั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อเน่ือง
และเป็นระบบ การจดัฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพจะต้องเกิดจากความต้องการท่ีจ าเป็นอย่างแท้จริง 
การส ารวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแน่ชดัวา่ จ  าเป็นตอ้งอบรมในเร่ืองใด ดว้ยวิธีการใดและจดัอบรมเม่ือใด 
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจมาจากทั้งปัจจยัภายในและภายนอกซ่ึงอาจจะเป็นการแกปั้ญหาการ
ปฏิบติังานในอดีต  การจดัอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ เจตคติหรือเพื่อป้องกนัการแกปั้ญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  ก่อนท่ีจะจดัอบรมจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมสามารถ
กระท าได้โดยการสังเกต การส ารวจหรือการเขา้ไปศึกษาสภาพปัญหาหรือความตอ้งการพฒันา
ความรู้ความสามารถ อาจพิจารณาผลงานผลลพัธ์หรือผลผลิตท่ีคุณภาพมาตรฐาน  เม่ือไดท้ราบวา่มี
ความจ าเป็นตอ้งแก้ไขแล้วจะต้องพิจารณาต่อไปอีกว่ามีทางเลือกใดท่ีสามารถตอบสนองความ
จ าเป็นนั้น  มีความจ าเป็นใดท่ีตอ้งใช้การฝึกอบรมจึงน าไปเตรียมการท่ีจะฝึกอบรมต่อไป (องอาจ  
พงษพ์ิสุทธ์ิบุปผา. 2541 : 38) 

 จากความเป็นมาดังกล่าว จึงได้มาจัดท าคู่มือการจัดการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ   
ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ เจา้พระยา เพื่อให้
หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบติังานด้านการจดัโครงการฝึกอบรมท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานของกิจกรรมกระบวนการต่าง ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน น าใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการองค์การ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานการจดัโครงการปฏิบติังานการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถท างานทดแทนกนัได ้ อนัเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและมหาวิทยาลยั
ในอนาคตไดอี้กดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
2. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูป้ฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
2. การปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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ขอบเขตคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบติังานเล่มน้ี ได้ก าหนดหลกัการปฏิบติัและขั้นตอนการท างานของการจดัการ
ฝึกอบรม  ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  เม่ือบุคลากรนั้นมีโยกยา้ยต าแหน่งหรือมีบุคลากรท่านใด 
เขา้มาปฏิบติังานดา้นการจดัโครงการฝึกอบรมใหม่แทนบุคลากรเดิมท่ีปฏิบติังาน 
 

ค าจ ากดัความเบ้ืองต้น 
 การฝึกอบรม หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้ ทกัษะมากข้ึน มีทศันคติและ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน ามาพฒันาองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 การจัดโครงการ  หมายถึง  การจดัการให้เบ็ดเสร็จท่ีรวมงานต่าง  ๆ ท่ีหัวหน้าโครงการ
จะตอ้งจดัการดว้ยตวัเองให้เสร็จส้ินรวมทั้ง การแกปั้ญหาต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลให้งานบรรลุผล 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ 
 สารสนเทศ หมายถึง  ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้รูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีการบนัทึก ประมวลผลหรือ
ด าเนินการดว้ยวธีิใด ๆ และสามารถน าไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและสังคม 
 บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีระดบัปฏิบติัการ (สายสนับสนุน) ปฏิบติังาน
ประจ าส านกังานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงอยู่ในฐานะท่ีเป็นท่ีพึ่ง
ของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการหรือท าหน้าท่ีใดท่ีมีผลต่อการพฒันาชุมชนใน
ดา้นวิชาการหรือการพฒันาความรู้  ตลอดจนความเขม้แข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิชาการเป็นการบริการท่ีมีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนและการวิจยั (สมศ.,2554) 
 

 



 

บทที ่2 
โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 

โครงสร้างหน่วยงานและความรับผดิชอบ 
ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

โดยมีพนัธกิจการพฒันาและการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนบัสนุนภารกิจ 
และการบริหารงานของมหาวทิยาลยั จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2540 สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ให้มีการจดัตั้ง “ศูนยค์อมพิวเตอร์” ต่อมาในวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ.2551 สภามหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ ง “ส านักคอมพิวเตอร์” เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร ดงัน้ี 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

 1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน (Organization Chart)  ดงัภาพท่ี  1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 1  โครงสร้างของหน่วยงาน (Organization Chart) 
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ส านักคอมพวิเตอร์ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์
และเครือข่าย 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายบริการวชิาการไอซีที 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
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 1.2 โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration Chart)  ดงัภาพท่ี  2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2  โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration Chart)
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นายประทีป  ขนัธวธุ 

นายพงศศ์กัด์ิ  บ ารุงจิตต ์

นายฤทธิศกัด์ิ  สุจิต 

อาจารยอ์มลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
รองผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 
ส านักคอมพวิเตอร์ 

รองอธิการบดี 

รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ไอซีท ี

 

หัวหน้าฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีท ี

(ว่าง) 
 

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง 
(ว่าง) 

 

หัวหน้าฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

(ว่าง) 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ส านักคอมพวิเตอร์ 
คณะกรรมการประจ า 

ส านักคอมพวิเตอร์ 

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการ 
(ว่าง) 

 

หัวหน้าฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

(ว่าง) 

หัวหน้าส านักงาน 
ผู้อ านวยการ 

(ว่าง) 
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  1.3  โครงสร้างการปฏิบติังาน (Activity Chart)  ดงัภาพท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นางสาวบงัอร  เหล่าป่ินเพชร 
     นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายวีรวฒิุ  ฉตัรธนโชติสกุล 
     นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.  นายรณกร   เร่ียวแรง 
     นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4.  นายวิชชา   สุขรัตน ์
     นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5.  นางสาวบุรพร  ศรีสุวรรณ 
     นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1. นายนพฤทธิ  จนักล่ิน 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายภกัดี  โตแดง 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1. นางสุพิศ  รุกขชาติ 
    เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป 
2. นายจกัรพงศ ์ จิตรแกว้ 
    เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป 
3. นายธรรมศกัด์ิ  จลาสุภ 
    เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป 

 

1. นายประทีป  ขนัธวธุ 
        เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป 

2. นายพงศศ์กัด์ิ  บ ารุงจิตต ์
    เจา้พนกังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. นายวฒิุพงศ ์   โพธ์ิเยน็ 
    ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1. นายเดชอาคม  คดเก้ียว 
    เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป 

1. นายสาธิต  ถนอมศกัด์ิ 
    ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. นายณฏัฐพล  จิรพฒันากุล 
    เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป 

 

อาจารย ์ดร.ปวชิ  ผลงาม 
ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริการวชิาการไอซีท ี ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย ส านักงานผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัตกิารและบริการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

อาจารย ์ดร.ปิยะนนัต ์  อิสสระวทิย ์
รองผู้อ านวยการ 

อาจารย ์ดร.นยันพศั  อินจวงจิรกิตต ์
รองผู้อ านวยการ 

อาจารยอ์มลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
รองผู้อ านวยการ 

6 ภาพที ่ 3  โครงสร้างการปฏิบติังาน (Activity Chart) 
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   1.3.1 โครงสร้างการปฏิบติังาน (ระดบัผูบ้ริหาร)  ดงัภาพท่ี  4 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4  โครงสร้างการปฏิบติังาน (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 
 
 

อาจารย ์ดร.ปวชิ  ผลงาม 
ผู้อ านวยการ 

อาจารย ์ดร.ปิยะนนัต ์  อิสสระวทิย ์
รองผู้อ านวยการ 

อาจารย ์ดร.นยันพศั     อินจวงจิรกิต ์
รองผู้อ านวยการ 

อาจารยอ์มลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
รองผู้อ านวยการ 

อาจารยอ์มลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
รองผู้อ านวยการ 
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   1.3.2 โครงสร้างการปฏิบติังาน (ระดบัผูป้ฏิบติังาน)  ดงัภาพท่ี  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

นายวชิชา   สุขรัตน์ 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 

นายวรีวฒิุ  ฉตัรธนโชติสกลุ 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

นายนพฤทธิ  จนักล่ิน 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

นายธรรมศกัด์ิ  จลาสุภ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 

นางสุพิศ   รุกขชาติ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 

นายจกัรพงศ ์  จิตรแกว้ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 

นายภกัดี   โตแดง 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 

นายรณกร   เร่ียวแรง 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 

นางสาวบุรพร    ศรีสุวรรณ 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 

นางสาวบงัอร  เหล่าป่ินเพชร 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที ่ 5  โครงสร้างการปฏิบติังาน (ระดบัผูป้ฏิบติังาน) 
 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
 

นายสาธิต  ถนอมศกัด์ิ 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

นายณฏัฐพล  จิรพฒันากลุ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 
ฝ่ายบริการวชิาการไอซีที 

 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

นายประทีป  ขนัธวธุ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

นายเดชอาคม  คดเก้ียว 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

นายพงศศ์กัด์ิ  บ ารุงจิตต ์
เจา้พนกังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

นายวฒิุพงศ ์  โพธ์ิเยน็ 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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  1.2 ภาระหนา้ท่ีของส านกัคอมพิวเตอร์ 
   ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา แบ่งส่วนงานภายใน
ส านกัออกเป็น 6 ฝ่าย โดยมีการแบ่งงานและก าหนดภาระงานอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1.2.1 ส านกังานผูอ้  านวยการ 
    รับผดิชอบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนนโยบาย การบริหารและจดัการของส านกั
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 งาน ดงัน้ี 
    1.2.1.1 งานบริหารและธุรการ ไดแ้ก่ งานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล
และงานอาคารสถานท่ี 

1.2.1.2 งานคลงัและพสัดุ ไดแ้ก่ งานการเงิน/บญัชีและงานพสัดุ 
    1.2.1.3 งานนโยบายและแผน ได้แก่ งานแผนงานและโครงการ งานแผน
งบประมาณงานแผนอตัราก าลงั งานพฒันาบุคลากรและงานประเมินผลการด าเนินงาน 

1.2.1.3 งานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
1.2.2 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

    รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ท าหน้าท่ีควบคุมดูแล
ประสานงาน บ ารุงรักษาและบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซ่ึงแบ่งเป็น 2 งาน ดงัน้ี 
    1.2.2.1 งานบริหารเครือข่าย ได้แก่ งานวางแผนและวิศวกรรมเครือข่าย 
งานระบบคอมพิวเตอร์หลกัและงานประสานงาน 
    1.2.2.2 งานบริการเครือข่าย ได้แก่ งานสนับสนุนและบริการเครือข่าย 
งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์หลกัและเครือข่าย งานบ ารุงรักษา งานควบคุมระบบเครือข่ายและ
ความมัน่คงของระบบ งานบริการปรึกษาและทดสอบดา้นวศิวกรรมเครือข่าย  

1.2.3 ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
    รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ ประสานงาน วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา
และบ ารุงรักษาฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: Management 
Information System) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP: Enterprise 
Resource Planning) รวมทั้งการใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ชร้ะบบงาน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 งาน ดงัน้ี  
    1.2.3.1 งานพฒันาระบบสารสนเทศ  ได้แก่ งานวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ งานพฒันาระบบสารสนเทศ งานระบบฐานขอ้มูล งานพฒันาเวบ็ไซต ์
    1.2.3.2 งานบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ  ได้แก่ งานตรวจสอบและดูแล
ระบบ งานบ ารุงรักษาระบบ 
    1.2.3.4 งานประสานงานระบบสารสนเทศ  ได้แก่ งานให้บริการและ
ปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศ 
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1.2.4 ฝ่ายบริการวชิาการไอซีที 
    รับผดิชอบงานการบริการวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ซ่ึงแบ่งเป็น 3 งาน ดงัน้ี 
    1.2.4.1 งานบริหารวิชาการไอซีที  ได้แก่ งานวางแผนโครงงานอบรม
วิชาการด้านไอซีที งานคู่มือ ต าราและเอกสารเผยแพร่ เก่ียวกบังานด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ ท าหนา้ท่ีประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวทิยาลยั 
    1.2.4.2 งานบริการวิชาการไอซีที ไดแ้ก่ งานฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการด้าน
ไอซีที งานจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ  ประสานงานร่วมมือกับ
มหาวทิยาลยัจดัสัมมนาทางวชิาการและการบรรยายพิเศษ 
    1.2.4.3 งานประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ งานเผยแพร่ความรู้ และข่าวสารด้าน
ไอซีที ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  

1.2.5 ฝ่ายปฏิบติัการและบริการ 
    รับผดิชอบงานปฏิบติัการและงานบริการ ท าหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงและจดับริการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนบัสนุนการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวิชาการ รวมทั้งให้
ค  าปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 งาน ดงัน้ี 
    1.2.5.1 งานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ งานพฒันา ติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  งานบริการซอฟต์แวร์ งานบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แก่บุคลากร/หน่วยงานในมหาวทิยาลยั 
    1.2.5.2 งานบริการหอ้งปฏิบติัการ ไดแ้ก่ งานบริการห้องปฏิบติัการส าหรับ
การเรียนการสอนงานบริการหอ้งปฏิบติัการสนบัสนุนการคน้ควา้ของผูใ้ชบ้ริการ 

1.2.6 ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
    รับผิดชอบหน้าท่ีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และให้ค  าปรึกษาด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 งาน ดงัน้ี 
    1.2.6.1 งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    1.2.6.2 งานบริการใหค้  าปรึกษาดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
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บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่ง 
1. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไประดบัปฏิบติัการ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบหลกั 

ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดบัตน้ท่ีตอ้งใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
ในการท างานปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารจดัการภายในส านักงาน หรือการบริหารงานทัว่ไป 
ภายใตก้ารก ากบั  แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 โดยมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 

  1.1  ปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารจดัการงานทัว่ไปในส านกังาน เช่น งานธุรการ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจดัระบบงาน งานการเงินและบญัชี งานพสัดุ งานบริหารอาคาร
สถานท่ี งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน 
งานสัญญา เป็นตน้  เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานต่าง ๆ ในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

  1.2 ศึกษา รวบรวมขอ้มูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนบัสนุนการบริหารส านกังาน 
ในด้านต่าง ๆ  เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบติั
ราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานสัญญาต่าง ๆ เป็นตน้ 

  1.3 ปฏิบติังานเลขานุการ เช่น ร่างโตต้อบหนงัสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและ 
เตรียมการส าหรับการประชุม บนัทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน  ๆ 
เพื่อให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ 

  1.4 ท าเร่ืองติดต่อกบัหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 

  1.5 ใหบ้ริการวชิาการดา้นต่าง ๆ  เช่น ให้ค  าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบติังานแก่
เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ 
เก่ียวกบั งานในหนา้ท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและปฏิบติัหนา้ท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.   ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
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 3.   ด้านการประสานงาน 

  3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้

  3.2 ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้เท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 4.  ด้านการบริการ 

  4.1 ให้ค  าปรึกษาแนะน าเ บ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
บริหารงานทัว่ไปรวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เพื่อให้ผูรั้บบริการ
ไดรั้บทราบขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

  4.2 จดัเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับด้านการ
บริหารงานทัว่ไป เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นกัศึกษา ตลอดจนผูรั้บบริการ 
ไดท้ราบขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคลอ้งและสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใชป้ระกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการต่าง ๆ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

  1.  ไดรั้บปริญญาตรี หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี  

  2.  ไดรั้บปริญญาโท หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี  

  3.  ไดรั้บปริญญาเอก หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 

  ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ี
สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด 
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บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ นายเดชอาคม  คดเก้ียว ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป ระดบัปฏิบติัการ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มีดงัน้ี 
 1. ออกแบบและผลิตบทเรียน e-learning 
 2. พฒันาส่ือ e-book ดว้ยการน าเสนอเน้ือหาจาก Script & Storyboard มาผลิตเป็น
ส่ือ e-book เช่น ภาพน่ิง  เน้ือหา  เสียง  ภาพเคล่ือนไหว 
 3. ดูแลระบบ LMS (Learning  Management  System) 
 4. ใหค้  าปรึกษาอาจารยใ์นการผลิตบทเรียน e-learning และการใช ้LMS 
 5. งานด าเนินการเผยแพร่ส่ือการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาโดยผ่านทาง 
Internet และส่ืออ่ืน ๆ 
 6. ดูแลปรับปรุงเวบ็ไซต ์e-learning 
 7. ตรวจสอบและจดัการเคร่ืองแม่ข่ายระบบ e-learning 
 8.  ใหบ้ริการระบบขอ้สอบออนไลน์ 
 9. งานบริการวชิาการไอซีที 
  9.1  งานจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์  
  9.2  งานจดัท ารายงานประจ าปี 
  9.3  งานจดัการฝึกอบรมดา้นสารสนเทศ 
 (ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ี 409/2558 เร่ือง การมอบหมาย
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรประจ าส านกัคอมพิวเตอร์, 2558, น.3) 
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จากภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนไดเ้ลือกเอาการจดัการฝึกอบรม
ดา้นสารสนเทศ มาเขียนคู่มือการปฏิบติังาน โดยมี  Flow  Chart  ดงัน้ี 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 

 

ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน 

Flowchart 
ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

     

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที

และ 
คณะกรรมการ
บริหารส านกั
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

1. คณะกรรมการบริหาร
ส านกัคอมพิวเตอร์ฯ ร่วม
ประชุมเพื่อหารือ
งบประมาณท่ีมีอยูว่า่เพียง
พอท่ีจะจดัฝึกอบรม
หรือไม่ และจากความ
เหมาะสมหลาย ๆ 
อยา่งเช่น วนั  เวลา  
สถานท่ี  เร่ืองท่ีจดัอบรม 
ฯลฯ 
 
2. คณะกรรมการบริหาร
ส านกัคอมพิวเตอร์ฯ 
ร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ 
 
 
3. จากการประชุมร่วมกนั
ของคณะกรรมการบริหาร
ส านกัคอมพิวเตอร์ฯ  
 
 
 

เอกสารการ
ประชุมการ
จดัการฝึกอบรม 
 

ภายใน  
30 – 40นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน้ 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจดัสรงบประมาณ 
แผ่น ดิน เ พ่ื อ เสนอขอ
งบประมาณ 

ประชุมสรุปการจัดตั้ ง
ง บป ร ะ ม าณร า ย จ่ า ย
ประจ าปี ตามท่ีไดรั้บการ
จดัสรร 

ส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรมและสรุปผล
ความตอ้งการฝึกอบรม 

A 
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ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน 

Flowchart 
ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 
 
 

4. เขียนโครงการ
ฝึกอบรมตามหวัขอ้ท่ี
คณะกรรมการบริหาร
ส านกัคอมพิวเตอร์ไดต้ก
ลงกนัไวเ้บ้ืองตน้ เช่น  
   4.1 ช่ือเร่ือง 
   4.2 วตัถุประสงค ์
   4.3 กลุ่มเป้าหมาย 
   4.4 วนั เวลา สถานท่ีจดั 
   4.5 กิจกรรมแผนการ
ด าเนินงาน 
  4.6 ประโยชน์ท่ีคาดวา่
จะไดรั้บ 
  4.7 ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ 

เอกสาร
โครงการ
ฝึกอบรม 

ภายใน  
40 นาที 

ฝ่ายธุรการ
ส านกั

คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 

5. น าโครงการฝึกอบรมท่ี
เขียนเสร็จแลว้ เสนอ 
 รอง ผอ. ท่ีดูแลฝ่าย
บริการวชิาการไอซีที 
ก่อน แลว้ค่อยน า ส่ง ผอ. 
ส านกัคอมพิวเตอร์ เพื่อ
พิจารณา  และน าเสนอ
อธิการบดี เพื่ออนุมติั
โครงการฝึกอบรม 

เอกสาร
โครงการ
ฝึกอบรม 

ภายใน 
3 วนัท าการ 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 
 
 
 
 

6. พิมพเ์อกสารค าสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
7. เสนอท่านอธิการบดี /
รองอธิการบดี อนุมติั 
8. ท าการยมืเงินในระบบ
การเงินตามโครางการ
ท่ีตั้งไว ้
 

เอกสารค าสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ปฏิบติังาน,  
เอกสารท่ีพิมพ์
จากระบบ
การเงิน 

ภายใน  
20 นาที 

ไม่เห็นชอบ 

 จดัท าค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบติังาน 

 ยมืเงินในระบบการเงิน 

A 

เสนอโครงการ
ผา่นรอง ผอ. 
ผา่น ผอ.ส านกั
คอมฯ เสนอ

เตรียมการและเขียน
โครงการฝึกอบรม 

 

เห็นชอบ 

A 
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ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน 

Flowchart 
ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 
 
 

9. จดัพิมพเ์อกสารเชิญ
วทิยากรมาบรรยาย 
10.  น าเสนอ ผอ. ส านกั
คอมฯ ผา่น ผอ. 
ส านกังานอธิการบดี  และ
เสนออธิการบดี/รอง
อธิการบดี อนุมติั 

เอกสารเชิญ
วทิยากร 
 
 

ภายใน  
10 นาที 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 
 
 
 
 
 

11. จดัท าแบนเนอร์
ประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยัและเวบ็ไซต์
ส านกัคอมฯ 
12. จดัท าหนงัสือเชิญไป
ยงักลุ่มเป้าหมาย 
13. รับสมคัรออนไลน์
ผา่นหนา้เวบ็ไซต ์
14. สรุปรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

บนัทึกขอ้ความ
โครงการ
ฝึกอบรมไปยงั
หน่วยงานต่าง ๆ 
แบบฟอร์มขอ
ประชาสมัพนัธ์
หนา้เวบ็ไซต ์

ภายใน 
1 วนัท าการ 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 
 
 
 
 

15. ประสานเจา้หนา้ท่ี
ดูแลหอ้งปฏิบติัการ 
16. ประสานเจา้หนา้ท่ี
อุปกรณ์โสตฯ 
17. ประสานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ธุรการและสวสัดิการ 
18. ประสานวทิยากรท่ีจะ
มาบรรยาย 
19.พิมพเ์อกสารค ากล่าว
รายงานโครงการ
ฝึกอบรมส าหรับ ผอ. 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 
และค ากล่าวเปิด-ปิด  
โครงการฝึกอบรมส าหรับ
อธิการบดี  

เอกสารค าสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ปฏิบติังานและ
เอกสารเชิญ
วทิยากร 
 
 
เอกสารค ากล่าว
รายงาน
โครงการ
ฝึกอบรม, 
เอกสาร
ประกอบการ
ฝึกอบรม 

ภายใน  
30 นาที ประสานงานกบัฝ่าย 

ต่าง ๆ เพื่อด าเนินงาน 

 จดัท าเอกสารค ากล่าว
รายงานโครงการ
ฝึกอบรมส าหรับ ผอ. 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 
และค ากล่าวเปิด-ปิด  
โครงการฝึกอบรมส าหรับ
อธิการบดี  
 จดัท าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 

A 

จดัท าหนงัสือเชิญ
วทิยากร 

ประชาสมัพนัธ์โครงการ
ฝึกอบรม 
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ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน 

Flowchart 
ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 
 
 

20. ตอ้นรับวทิยากร 
21. พิธีกร กล่าวเชิญ ผอ. 
ส านกัคอมพิวเตอร์
กล่าวถึงวตัถุประสงคก์าร
จดัโครงการฝึกอบรม 
22. ผอ. ส านกั
คอมพิวเตอร์ กล่าวเชิญ
อธิการบดี เปิดโครงการ
ฝึกอบรม  
23. อธิการบดี เปิด
โครงการฝึกอบรม  
24. พิธีกร กล่าวเชิญ
อธิการบดีมอบของท่ี
ระลึกใหก้บัวทิยากร 
25. พิธีกร กล่าวประวติั
วทิยากร 
26. ด าเนินกิจกรรมตาม
ตารางการอบรม 
27. พิธีกร เชิญอธิการบดี
กล่าวปิดโครงการ
ฝึกอบรม และมอบใบ
ประกาศนียบตัร 
28. พิธีกร เชิญผูเ้ขา้ร่วม
อบรมถ่ายรูปรวม 

เอกสารค ากล่าว
รายงาน
โครงการ
ฝึกอบรม 
 
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม 
 

ภายใน  
30 นาที 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 29. น าผลจากแบบ
ประเมินการฝึกอบรมหา
ความถ่ี 
30. พิมพร์ายงานสรุปผล
การจดัการฝึกอบรม
น าเสนอผูบ้ริหาร 

แบบประเมิน
การฝึกอบรม 
 

 เอกสาร
โครงการ
ฝึกอบรม 
 

 

ภายใน  
2 วนัท าการ 

 

ด าเนินการอบรมตาม
โครงการ 

 

A 

ประเมินผลและสรุป 
ผลการด าเนินโครงการ 
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ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน 

Flowchart 
ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 
 
 
 

31.  ส่งรายงานสรุปผล
การจดัการฝึกอบรม กบั 
ผอ. ส านกัคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

เล่มรายงาน
สรุปผลการ
จดัการฝึกอบรม  

ภายใน  
1 วนัท าการ 

ฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีที 

 32. ท าเอกสารขอเบิกใน
ระบบการเงิน 
33. น าเอกสารท่ีพิมพม์า
จากระบบการเงิน ซ่ึง
ประกอบดว้ย  
     33.1 ใบขอเบิก
ค่าตอบแทนวทิยากร 
     33.2 ใบขอเบิก
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการด าเนินงาน 
     33.3 ใบขอเบิก
ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง  
34. ส่งงานธุรการ ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

เอกสารค่าวสัดุ
การอบรม, 
เอกสาร
ค่าตอบแทน
วทิยากร, 
 เอกสาร
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน, 
เอกสาร
ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง 

ภายใน  
30 นาที 

ฝ่ายธุรการ
ส านกั

คอมพิวเตอร์ 

 35.งานธุรการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง เสนอ
ผูบ้ริหารส านกั
คอมพิวเตอร์ ลงนาม 
36. งานธุรการน าเอกสาร
ส่งกองคลงั ส านกังาน
อธิการบดี 

  ใบขอเบิก
ค่าตอบแทน
วทิยากร, 
 ใบขอเบิก
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน, 
 ใบขอเบิก
คา่อาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง 

ภายใน  
1 วนัท าการ   

รายงานผลการด าเนินการ 
โครงก ารแ ก่ผู ้บ ริห า ร 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 

จดัเตรียมเอกสารเพื่อเบิก
เป็นค่าใชจ่้ายการด าเนิน 
งานตามโครงการ 

งานธุรการ 

ส้ินสุด 



 

บทที ่ 3 
หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบตัิงาน  

 

หลกัเกณฑ์วิธีการการปฏบิัติงานฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
 ในการด า เนินงานของงานฝึกอบรมด้านส ารสนเทศ ฝ่ายบริการวิชาการไอซี ที 
ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีช่วยสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงานและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการน้ี 
จะอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการฝึกอบรมดา้นสารสนเทศ ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการฝึกอบรม  
 ด้านแนวคิดเก่ียวกับการฝึกอบรม มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับ 
การฝึกอบรม ดงัน้ี  
 ชาญ  สวสัด์ิสาลี (2550 : 11) กล่าววา่ ปัจจุบนั เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ในบรรดา
ปัจจยัทางการบริหารทั้งหลายไม่วา่จะเป็น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ ฯลฯ “ คน” นบัวา่
เป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบกับทรัพยากรอ่ืน ๆ แล้วจะเห็นได้ว่า
ทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัและทรงคุณค่ามากกวา่ทรัพยากรอ่ืน ๆ ทั้งหมดกล่าวคือ ทรัพยากรอ่ืน 
ๆ เม่ือใชไ้ปแลว้ยอ่มมีการเส่ือมสลาย สึกหรอหรือหมดไปในท่ีสุด แต่คนหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
ส่ิงท่ีสามารถพฒันาได้ เพิ่มคุณค่าได้และสามารถน ากลับมาใช้ได้อยู่เสมอ ๆ อีกทั้ งจะยิ่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะ “คน” จะมีการสะสมความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ ทกัษะและ
ประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใชป้ฏิบติังาน หรือพฒันางานใหดี้ข้ึนได ้

 สมชาย  กิยรรยงและ รศ.ดร.อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (2550 : 14) กล่าวถึงการฝึกอบรม
หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ (Knowledge) และความช านาญ 
(Skills) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 
 พฒันา  สุขประเสริฐ (2541 : 1) หมายถึง กระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้พฒันาหรือ
ฝึกฝนเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึนและจะตอ้งเหมาะสมกบังานท่ีท า 
  โดย  “คน” สามารถบนัดาลเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนกบัองคก์ารหรือหน่วยงาน 
ใด ๆ ก็ได้จะท าให้องค์การหรือหน่วยงานนั้นเจริญก้าวหน้าหรือล้าหลังก็ได้ และจะท าให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ ในองคก์ารหรือหน่วยงานนั้นประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวก็ได ้ดงันั้นองคก์รหรือ
หน่วยงานท่ีมุ่งหวงัความส าเร็จทั้งหลายจึงต่างให้ความส าคญักบัคน และวิธีการพฒันาคนให้มี
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คุณภาพและมีประสิทธิภาพมาก และเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายมากในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนวธีิการหน่ึงคือ “การฝึกอบรม”  
 สรุป  คนเป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะ “คน” จะมีการสะสมความรู้ 
ความเขา้ใจ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใช้ปฏิบติังาน องค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีมุ่งหวงัความส าเร็จทั้งหลายจึงต่างใหค้วามส าคญักบัคน 

2. นิยามของการฝึกอบรม  
 ดา้นนิยามของการฝึกอบรม มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หนิ้ยามของการฝึกอบรมดงัน้ี  
 มหาวิทยาลยัมหิดล (2554 : ออนไลน์) ไดอ้ธิบายวา่ การฝึกอบรมเป็นวิธีการพฒันา

บุคลากรท่ีตอ้งมีการวางแผน มีการจดัล าดบักิจกรรม และมีกระบวนการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อให้บุคลากรมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยมีความรู้ความเขา้ใจ 
มีความช านาญการเก่ียวกบังานในหน้าท่ี หรือในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดและก่อให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติในทางท่ีจะส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในปัจจุบนั และอนาคต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2554 : ออนไลน์) ไดอ้ธิบายวา่ นิยามของการฝึกอบรม 
มีมากมาย ข้ึนอยูก่บัวา่มองการฝึกอบรมจากแนวคิด (Approach) โดยมีนิยามดงัน้ี  

  การฝึกอบรม คือ "การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ 
และทศันคติในทางท่ีถูกท่ีควร เพื่อช่วยให้การปฏิบติังานและภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ในปัจจุบนัและ
อนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และไม่วา่การฝึกอบรมจะมีข้ึนท่ีใดก็ตามวตัถุประสงค ์
ก็คือ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังาน หรือเพิ่มขีดความสามารถในการจดัรูปของ
องคก์าร"  

  การฝึกอบรม คือ "กระบวนการในอนัท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ ทศันคติและความช านาญในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดและเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค ์

 ชาญ  สวสัด์ิสาลี (2550 : 15) กล่าววา่ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ 
ท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติ 
และพฤติกรรมในการปฏิบติังานของบุคคล (ผูป้ฏิบติังาน) ให้ดีข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถ
ปฏิบติังาน ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อ “งาน” ท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั หรืองานท่ีก าลงัจะไดรั้บมอบหมายให้ท าในอนาคต
โดยตรง 
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 วจิิตร  อาวะกุล (2550 : 15) กล่าววา่ การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู้ความ
ช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า เป็นการพฒันาบุคคล” หรืออาจ
กล่าวไดว้า่ การฝึกอบรม ก็คือ “ กระบวนการท่ีจะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนกังาน ขา้ราชการ) 
ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลโดยตรงไปยงัผลงานของสถาบนั สังคม 
ประชาชน  

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2547 : 7) กล่าววา่ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพฒันาความรู้
และประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม คุณธรรม และทกัษะความช านาญเฉพาะด้าน โดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีจะให้บุคลากรสามารถด าเนินภารกิจท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าทนัเทคโนโลยีและ
วทิยาการท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 กิตติ  พชัรวิชญ์ (2544 : 445) ไดส้รุปไวว้า่ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจดั
กิจกรรมท่ีตรงกบัความเป็นจริงของปัญหา จดัข้ึนเพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเปล่ียน 
เจตคติของบุคลากร และน าประสบการณ์ทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปใชแ้กปั้ญหาของงานท่ี
ท าอยูใ่หบ้รรลุความส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์าร 

 เกรียงศกัด์ิ   เขียวยิ่ง (2543 : 166) กล่าวถึงความหมาย การฝึกอบรมวา่เป็นแนวทางและ
ความพยายามท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวใหม่ ได้รับความช านาญในการ
ปฏิบติังานมากข้ึนเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและแกปั้ญหา ตลอดจนทศันคติท่ีจะปรับปรุงงาน 
เปล่ียนแปลงงานใหดี้ข้ึนตามแนวทางท่ีองคก์ารก าหนด 

 อ านวย   เดชชยัศรี (2542 : 12) กล่าววา่ การฝึกอบรมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถและเกิดทกัษะจากประสบการณ์ตลอดจนเกิด 
เจตคติท่ีดีและถูกตอ้งต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานท่ีมีผลต่อความเจริญของ
องคก์ารตรงตามเป้าหมายของโครงสร้างท่ีปรากฏในระบบงานเหล่านั้น 

 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2540 : 162) ไดส้รุปความหมายของการฝึกอบรมไวว้า่เป็น
วิธีการพฒันาบุคลากรท่ีนิยมกนัมาก เน่ืองจากสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีระบบ สามารถพฒันา
บุคลากรไดเ้ป็นจ านวนมาก และเป็นวธีิการพฒันาบุคลากรท่ีดีวธีิหน่ึง 

 กู๊ด (Good 1973 : 33) กล่าววา่ การฝึกอบรมวา่ หมายถึง กระบวนการให้ความรู้และ 
ฝึกทกัษะแก่บุคคลภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ แต่ยงัไม่เป็นระบบเหมือนกบัการศึกษาในสถาบนั
ทัว่ไป  

 โกลดส์เตน และฟอร์ด (Goldstein and  Ford 2002 : ออนไลน์) ไดอ้ธิบายวา่การฝึกอบรม 
เป็นทกัษะในการเรียนรู้ เป็นระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวคิด หรือทศันคติอยา่งมีแบบแผนเพื่อผลของการ
ปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั บุคลากรท่ีถูกจา้งเขา้มานั้นตอ้งมีความสามารถขั้นพื้นฐาน 
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ท่ีจะพฒันาเพื่อให้ประสบความส าเร็จ และการฝึกอบรมนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนท่ีตอ้งการ
ความทา้ทายเพื่อหนา้ท่ีใหม่  

 สรุป การฝึกอบรม เป็นกระบวนการขององคก์รในอนัท่ีจะพฒันาบุคคลเพื่อเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจ มีทศันคติ มีทกัษะ 
ความช านาญประสบการณ์ท่ีเหมาะสม หรือเขา้กบังานไดอ้ยา่งดี เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรและ 
มีมาตรฐานเป็นการด าเนินการต่อเน่ือง เป็นภาระท่ีไม่มีส้ินสุดเพื่อแก้ปัญหาขององค์กรในช่วง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมเป็นกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการท างานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

3.  สาเหตุทีต้่องมีการฝึกอบรม  
 ดา้นสาเหตุท่ีตอ้งมีการฝึกอบรมมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดไวด้งัน้ี  

 ชาญ  สวสัด์ิสาลี  (2550 : 16) กล่าววา่ไม่มีสถาบนัการศึกษาใดท่ีสามารถสอนและผลิต
นกัศึกษาให้สามารถเขา้ปฏิบติังานใน หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้นัทีหลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้จึง
จ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมบุคคลท่ีเพิ่งเขา้ท างานใหม่ ๆ และไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานนั้น
มาก่อน เพื่อให้สามารถปฏิบติังานในหน่วยนั้นไดอ้ย่างถูกตอ้งตามขั้นตอน แนวทางปฏิบติัและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้นเม่ือการฝึกอบรม เป็นวิธีการพฒันาบุคคลอยา่งหน่ึง 
ท่ีจะช่วยใหค้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน การฝึกอบรมจึงเป็นส่ิงส าคญั
และมีความจ าเป็นอย่างมากของทุกหน่วยงานในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและการแข่งขนัสูงมาก โดยสาเหตุท่ีตอ้งมีการฝึกอบรมและประโยชน์ของการฝึกอบรมอาจ
ประมวลไดด้งัน้ี 

  1.  การฝึกอบรมช่วยให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงานสามารถปฏิบติังานตามขั้นตอน
หรือวธีิการปฏิบติังานท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  2.  การฝึกอบรมช่วยพฒันาบุคลากร ปรับปรุงความสามารถในการท างานให้สูงข้ึน 
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติรวมถึงแนวคิดหรือวิทยาการใหม่ ๆ อนัทนัสมยัเพื่อให้ 
กา้วทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
  3.  การฝึกอบรมช่วยให้บุคคลไดเ้รียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ท าให้บุคคลเหมาะสม
กบังานยิง่ข้ึน 

  4.  การฝึกอบรมช่วยเพิ่มผลผลิต หน่วยงานจะไดผ้ลงานมากข้ึนเพราะผูป้ฏิบติังาน
ท างานไดม้าตรฐาน 
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  5.  การฝึกอบรมช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานให้ดีข้ึน เพื่อให้ผูป้ฏิบติังาน ท างานไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ละตามความตอ้งการของ
หน่วยงาน  
  6.  การฝึกอบรมใหบุ้คคลไดมี้โอกาสพฒันาท่าที และบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสม
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  
  7.  การฝึกอบรมเป็นการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีพ  เพื่อประโยชน์แก่ผูเ้ขา้รับ 
การฝึกอบรมเอง จึงเป็นการจูงใจอยา่งหน่ึง  
  8.  การฝึกอบรมช่วยสร้างสัมพนัธ์ และความสามคัคีกลมเกลียวกนัในการท างาน 
ช่วยในการติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกันระหว่างผูเ้ข้ารับการอบรม 
และผูป้ฏิบติังานในหน่วยเดียวกนั  
  9.  การฝึกอบรมช่วยลดเวลาในการเรียนรู้วธีิการปฏิบติังานต่าง ๆ ใหน้อ้ยลง  
  10.  การฝึกอบรมช่วยลดการบงัคบับญัชาให้นอ้ยลง ลดเวลาในการตรวจสอบแกไ้ข
งานให้น้อยลง  และช่วยแบ่งภาระการปฏิบัติงานของผูบ้ ังคับบัญชาได้มากข้ึนเพราะผูผ้่าน 
การฝึกอบรมจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
  11.  การฝึกอบรมช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพการงานของผูเ้ขา้รับการอบรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การฝึกอบรมบางหลกัสูตรท่ีก าหนดเง่ือนไขในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
  12.  การฝึกอบรมลดความส้ินเปลือง และประหยดัรายจ่ายไดม้ากเพราะการฝึกอบรม
จะจดัข้ึนในช่วงเวลาอนัสั้น แต่สามารถเรียนรู้เน้ือหาสาระ รวมทั้งขั้นตอนวธีิการต่าง ๆ  
  13.  การฝึกอบรมช่วยให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเช่ือมัน่ในตนเองและ 
มีความมัน่ใจในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน  
  14.  การฝึกอบรมช่วยส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัส าหรับผูป้ฏิบติังานช่วยลด
อุบติัเหตุและความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานลงได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบติังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  
  15.  การฝึกอบรมช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และถือเป็นการประชาสัมพนัธ์อยา่งหน่ึงดว้ย  
  16.  การฝึกอบรมช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงขององค์กร รวมถึงต่าง ๆ ในการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยงานได ้  

  17.  การฝึกอบรมช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงานให้สอดคลอ้ง
และทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยงาน 
นั้น ๆ ดว้ยช่วยสร้างสัมพนัธ์และความสามคัคีกลมเกลียวกนัในการท างาน 
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 ทรัพยม์ณี  สุทธิโพธ์ิ (2545 : 11-12) กล่าวถึงสาเหตุของการฝึกอบรมไวด้งัน้ี  
  1.  พนกังานใหม่ท่ีเขา้ท างาน จะมีเพียงความรู้ก่อนการท างาน ซ่ึงไดศึ้กษาเล่าเรียนมา
จากโรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั แต่ยงัไม่อยูใ่นสภาพท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ
ไดต้อ้งมีการสอนงาน อบรมงานเพื่อปรับความรู้ท่ีเรียนมาให้สามารถน ามาใชป้ฏิบติังานในองคก์าร
ไดเ้พราะองค์การมีลกัษณะงานเฉพาะตวั มีแบบแผนซ่ึงจะตอ้งฝึกอบรมพนกังานของตนเองไม่ว่า 
จะเป็นองคก์ารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มีสภาพการปฏิบติังานท่ีเหมือนกนัจะตอ้งอบรมพนกังาน
ใหมี้พฤติกรรม ทศันคติ ฯลฯ ในรูปแบบท่ีองคก์ารตอ้งการพึงประสงค ์

  2.  เพื่อการเปล่ียนแปลงความก้าวหน้าและมีช่ือเสียงขององค์การ ท าให้องค์การ 
มีความสมบูรณ์และพร้อมท่ีจะด ารงอยูท่่ามกลางการแข่งขนั การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีพนักงานจากการจัดการฝึกอบรมท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเป็นประจ า ทันสมัย 
ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ  
  3.  องค์การจะด ารงอยูจ่ะตอ้งมีการเจริญกา้วหนา้ ขยายกิจการ ทั้งการขายการผลิต
การบริการเติบโตกวา้งขวาง  องค์การต้องสร้างคนท่ีมีความรู้ความสามารถออกไปประจ ารับ
ภาระหนา้ท่ีการงาน ตามสาขางานท่ีขยายออกไปจึงจ าเป็นตอ้งสร้างบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ
เพือ่ทดแทนเพิ่มเติมและเขา้ประจ าตามต าแหน่งต่าง ๆ ตามขนาดของงานท่ีขยายออกไปองคก์ารตอ้ง
เตรียมกนัเอาไว ้เพื่อรับการเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ลาออก องคก์ารจึงตอ้งพร้อมในการฝึกอบรมและ
พฒันา 

  4.  ปัจจุบนั สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้นไม่เช่ืองช้าเหมือน
สมยัก่อน ไม่วา่ดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ าเป็นท่ีจะต้องอบรมเจ้าหน้าท่ี  พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปรับตวัปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตวัให้เขา้กบัสมยัสังคมชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป ดา้นวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรใหม่ ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการขยายผลการผลิตและบริการ จ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมและพฒันา
บุคคลเพื่อใหพ้นกังานมีความสามารถท่ีจะใชเ้คร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพได ้เพราะเคร่ืองมืออยา่ง
มีราคาสูงมาก จะใชว้ธีิหดัเองลองถูกไม่ได ้ตอ้งฝึกอบรมใหถู้กวธีิ 

  5.  พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในองคก์ารมาเป็นเวลานาน แมแ้ต่เดิมจะมีความรู้
ความช านาญ มีความสามารถในขณะหน่ึงเพียงใด แต่เม่ืออยู่กบัท่ีงานนาน ๆ จะเกิดความจ าเจ 
เม่ือยลา้ เหน่ือยหน่ายไดซ่ึ้งเป็นธรรมดาของมนุษยท่ี์ไม่มีการเพิ่มเติม เคล่ือนไหวดา้นความรู้จ าเป็น 
ท่ีองค์การตอ้งจดัให้เขา้รับการอบรมบา้ง ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมปีละคร้ังเป็นอย่างน้อยเป็น
ลกัษณะการอบรม เพื่อการพฒันาเรียกว่า การปัดฝุ่ น (Brush Up) หรือเคาะสนิมเป็นคร้ังคราว 
เพื่อเป็นการกระตุน้บ ารุงขวญัในการท างานท่ีก าลงัลดลงให้กลบักระฉับกระเฉงข้ึนเป็นการสร้าง
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บรรยากาศภายในองค์การให้มีชีวิตจิตใจ บรรยากาศสดใสเพื่อประสิทธิภาพของการอยู่ท  างาน
ร่วมกนัในองคก์าร  
  6.  องค์การต้องวางแผนพฒันาต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ี พนักงานท่ีจะฝึกอบรม 
พนกังานท่ีท าประโยชน์ให้กบัองค์การให้เต็มท่ี เช่น งานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษ 
งานเทคนิควชิาการท่ียาก ๆ หรือแมง้านดา้นบริหารซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมคนและฝึกอบรมเป็น
ระยะเวลานานกวา่คนนั้นจะท างานไดดี้ไม่เกิดผลเสีย การฝึกอบรมประเภทน้ีตอ้งจดัต่อเน่ืองอยา่ง 
มีแผนและมีระบบจึงจะบรรลุผล 

 กิตติ  พชัรวชิญ ์(2544 : 447-448) กล่าวถึงความส าคญัการฝึกอบรมไวด้งัน้ี  
  1.  สร้างความประทบัใจใหพ้นกังานท่ีเร่ิมท างาน  
  2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหสู้งข้ึน  
  3.  เตรียมขยายงานขององคก์าร  
  4.  พฒันาพนกังานขององคก์ารใหท้นักบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี  
  5.  สร้างขวญัและก าลงัใจใหพ้นกังานขององคก์ารใหเ้กิดความมัน่คงในการท างาน 
  6.  เพิ่มพูนวทิยาการท่ีเป็นประโยชน์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติพนกังานองคก์าร  
  7.  ลดงบประมาณค่าวสัดุสูญเปล่า  
  8.  สร้างความสามคัคีในหมู่พนกังาน 
  9.  เป็นวธีิการแห่งประชาธิปไตย  
  10.  เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติของบุคคล  
 มนูญ  ไชยทองศรี (2544 : 16) กล่าววา่ หน่วยงานต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งการฝึกอบรมให้แก่

ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี  
  1.  สถานศึกษาไม่สามารถผลิตบุคคลท่ีสามารถปฏิบติังาน ไดท้นัทีท่ีจบการศึกษา

จ าเป็นตอ้งท าการฝึกอบรมให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและทศันคติท่ีดีและเพียงพอ
ก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือปฏิบติังานนั้น ๆ  

  2.  ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ผูป้ฏิบติังานจึงควรไดรั้บการพฒันาให้สามารถ
ท างานไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงการฝึกอบรมเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด  

  3.  ความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานในการท่ีจะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนั้น ๆ 
จึงพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อให้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงานซ่ึงจะส่งผล
ใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ต่อหน่วยงาน และสร้างขวญัก าลงัใจต่อผูป้ฏิบติังานอีกดว้ย 
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  4.  การฝึกอบรมเป็นวิธีการพัฒนาบุคคลท่ีประหยัดท่ีสุดทั้ งในด้านเวลาและ
งบประมาณค่าใชจ่้าย การฝึกอบรมเป็นการให้ประสบการณ์ตรงท่ีสามารถปรับปรุงและพฒันาผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมได้ดีกว่าให้ผูป้ฏิบติังานทดลองกระท าเพื่อหาประสบการณ์เองซ่ึงอาจเกิดความ
ผดิพลาด ส้ินเปลืองเวลาค่าใชจ่้ายและอาจเกิดอนัตรายได ้ 

 สหชาติ   ไชยรา (2544 : 22 - 25) กล่าวถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการฝึกอบรมวา่มาจาก
เหตุผลดงัต่อไปน้ี  

1. องคก์ารมุ่งหวงัผลผลิตท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูท่ี้จะท าใหผ้ลผลิตไปสู่
จุดหมายปลายทางท่ีองค์การก าหนดไวคื้อ บุคลากรในองค์การล าพงัผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารยงัไม่
เพียงพอจ าเป็นตอ้งอาศยับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัท างานให้ประสบผลส าเร็จ ฉะนั้น
จ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานสอนให้เขาไดเ้รียนรู้งานนั้น ๆ ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจงานอนัจะน าไปสู่ความ
รวดเร็วในการท างานและเป็นการป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างานนั้น ๆ ได ้

2. ลกัษณะงานในองค์การมีความแตกต่างไปจากความรู้ท่ีได้รับจากสถานศึกษา 
เพราะสถานศึกษาจะให้ความรู้และฝึกฝนงานกวา้ง ๆ  ไม่ได้เจาะจงในลกัษณะงานขององค์การ
ฉะนั้น ผูส้ าเร็จการศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเรียนรู้งานก่อนท างานเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ผูป้ฏิบติังาน อนัเป็นผลท าใหท้  างานดว้ยความสบายใจ  

3. งานในองค์การจะมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอ การเปล่ียนแปลงน้ี
จ าเป็นต้องมีการปรับส่ิงต่าง ๆ ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงลักษณะงานหรือ 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี เช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานดา้นต่าง ๆ จ าเป็นตอ้ง
ฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ารใหส้ามารถท างานใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4. บุคคลในองคก์ารจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา เพราะโดยธรรมชาติของมนุษยเ์ม่ือ
ท างานไปนาน ๆ ความเฉ่ือยชา ความเบ่ือหน่ายจะเกิดข้ึน ฉะนั้นองคก์ารจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมเพื่อ
กระตุน้ จูงใจให้เขาไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกวา่เขาอายุมากแลว้ปล่อยให้เด็ก 
รุ่นหลงัท างาน จะตอ้งใหค้นในองคก์ารเกิดจิตส านึกวา่ทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรียน  

 อ านวย  เดชชยัศรี (2542 : 12-18) กล่าวถึงสาเหตุของการฝึกอบรมไวว้า่การฝึกอบรม
ตอ้งมุ่งเน้นให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมรู้จกัแกปั้ญหาไดจ้ริง มีความทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลกไม่วา่จะเป็นทางดา้นเน้ือหา เจตคติ ทกัษะ แต่โดยวตัถุประสงคท์ัว่ไปในการฝึกอบรมส่วน
ใหญ่มกัจะเน้นการสนับสนุนทางด้านความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเพื่อส่งเสริมทกัษะ 
ส่วนการเปล่ียนแปลงเจตคติ ค่านิยม ความเช่ือ เป็นพฤติกรรมภายในท่ีเป็นผลพลอยได้ เพราะเป็น
เร่ืองท่ีฝึกอบรมไดย้ากมากกวา่การฝึกอบรมทางดา้นความรู้และทกัษะ 
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 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (2540 : 163) กล่าวถึงความส าคญัของการฝึกอบรมว่า 
การฝึกอบรมจะท าให้ผูป้ฏิบติังานใหม่และผูมี้ประสบการณ์มาแล้วท างานได้ดีข้ึนทั้งทางคุณภาพ
และปริมาณเพราะรู้วิธีท างานท่ีถูกตอ้ง รู้จกัใชเ้คร่ืองมือช่วยในการท างาน สามารถปรับตวัเขา้กบั
สภาพการท างานไดดี้ ช่วยลดปัญหาในการปฏิบติังานท าให้มีขวญัก าลงัใจของคนท างานดีข้ึนมีการ
ควบคุมการกระท าโดยผูป้ฏิบติัเอง ลดอุบติัเหตุ ลดความส้ินเปลืองและเป็นการเสริมสร้างความ
มัน่คงขององคก์าร  
 สรุป  การฝึกอบรมช่วยพฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาท่าทีบุคลิกภาพ ช่วยลดเวลา
ในการเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ สนบัสนุนการศึกษาตลอดชีพ ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยปรับปรุงหรือ
เพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้ดีข้ึน ลดการบงัคบับญัชาและ ลดเวลาในการ
ตรวจสอบแกไ้ขงานให้นอ้ยลง ช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ลดความส้ินเปลืองและ
ประหยดัรายจ่าย ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัสาหรับผูป้ฏิบติังาน ช่วยให้บุคคลต่าง ๆ 
ในหน่วยงาน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน ช่วยลดความ
ขดัแยง้ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน ช่วยสร้างสัมพนัธ์และความสามคัคีกลมเกลียวกนัในการท างานช่วยให้
เกิดการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 

 4.   ปรัชญาของการฝึกอบรม  
  ดา้นปรัชญาของการฝึกอบรมมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดไวด้งัน้ี  
  วิจิตร  อาวกุล (2550 : 60) กล่าววา่ ปรัชญาเป็นแนวความคิดของผูรู้้หรือปราชญท่ี์ท าให้
เกิดผลในทางปฏิบติั ปรัชญาทางการฝึกอบรมท่ีมีผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญทางการฝึกอบรมใหไ้วด้งัน้ี  
   1.  การฝึกอบรมเป็นการจดัการศึกษาต่อเน่ือง การศึกษาตลอดชีวิต วตัถุประสงคเ์พื่อ
ป้องกนัใหค้วามรู้หมดไป หรือเส่ือมไปจากบุคคล  
   2.  การฝึกอบรมเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคลากร เราไม่สามารถปล่อยให้บุคลากรพฒันา
ตนเองจนเป็นพนกังานชั้นดีไดด้ว้ยตนเอง หรือดว้ยการให้ความดีความชอบ ถา้เราตอ้งการให้เขามี
ความรู้ มีเจตคติ และมีทกัษะ เราตอ้งฝึกอบรมเขา  
   3.  การเรียนรู้ท่ีดีไม่ใช่เกิดจากโอกาสการเรียนรู้ เกิดจากการวางแผนและให้โอกาส 
เรารอโอกาสไม่ได ้เราตอ้งใหค้วามส าคญัของการฝึกอบรมวางแผนด าเนินการบนหลกัการฝึกอบรม  
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติัใหท้  าไดจ้ริง ๆ 
   4.  การฝึกอบรมเป็นความรับผิดชอบของสายการบงัคบับญัชา หวัหนา้งานไม่มีเวลา 
หรือมีความรู้ท่ีจะสอนพนกังานไดท้ั้งหมด ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้ความส าคญัและถือวา่เป็น
ความรับผดิชอบการฝึกอบรม อาจเร่ิมจากความจ าเป็นในการฝึกอบรม หวัหนา้เองจะรู้วา่ลูกนอ้งคน
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ไหนควรจะได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านใด และด้วยความร่วมมือจากหัวหน้าเราจึงหวงัได้ว่า 
การฝึกอบรมจะมีประสิทธิผล  
   5.  การฝึกอบรมตอ้งเร่ิมจากความจ าเป็นในการฝึกอบรม อบรมเพื่อให้พน้ ๆ ไป 
จะเป็นการสูญเปล่า ความจ าเป็นในการฝึกอบรมท่ีแทจ้ริงเท่านั้นท่ีจะท าใหก้ารพฒันาบงัเกิดผล  
   6.  การฝึกอบรมตอ้งท าต่อเน่ืองอย่างสม ่าเสมอ เพราะมีการเปล่ียนแปลงของงาน 
กิจการ วิชาการ ธุรกิจ เช่นธุรกิจใหม่ ปัญหาการด าเนินการการพฒันาเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลง
ของแต่ละบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ตอ้งจดัการอบรมอย่างเหมาะสมท่ีมิใช่จะเก่ียวขอ้งกบัปัจจุบนั
เท่านั้นแต่หมายถึงอนาคตดว้ย เรามกัพบเสมอวา่ เราสามารถขจดัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ้เน่ืองมาจาก
การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและการมองเห็นปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในวนัหนา้  
   7.  การฝึกอบรมตอ้งปรับปรุงโครงการ ขบวนการ วิธีการต่าง ๆ ในการฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะเร่ือง เฉพาะกลุ่มผูรั้บการอบรมเฉพาะกิจท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบุคคล  
   8.  การฝึกอบรมให้ทัว่ถึงทุกระดบัทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อรับการเปล่ียนแปลง
วิวฒันาการของชีวิต ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มิใช่ฝึกอบรมแต่ระดบัสูงละเลยต ่า ระดบักลาง 
ตอ้งใหท้ัว่ถึงทุกคน  
   9.  การฝึกอบรมตอ้งน าเทคนิคการฝึกอบรมมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางตลอดเวลา เพื่อให้
เกิดผลในการฝึกอบรมสูงสุดท่ีคิดวา่การฝึกอบรมในรูปแบบเก่า แบบเดิมท่ีท าอยู ่จากการประเมินผล 
การคน้ควา้วจิยั และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีถูกคิดข้ึนมา  
   10.  การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้อง 
เช่น ดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม หรือการตลาดรวมทั้งตอ้งให้บรรลุถึง
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมดว้ย 
  สรุป   ปรัชญาของการฝึกอบรม คือ เป็นการจดัการศึกษาต่อเน่ือง การศึกษาตลอดชีวิต 
เป็นความรับผิดชอบของสายการบงัคบับญัชา ตอ้งเร่ิมจากความจ าเป็นในการฝึกอบรม ตอ้งท า
ต่อเน่ืองอย่างสม ่าเสมอ ตอ้งปรับปรุงโครงการ ขบวนการ วิธีการต่าง ๆ ในการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์เฉพาะเ ร่ืองให้ทั่วถึงทุกระดับทั้ งแนวตั้ งและแนวนอนเพื่อรับ 
การเปล่ียนแปลงวิวฒันาการของชีวิต ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต น าเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้อยา่ง
กวา้งขวางตลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดผลในการฝึกอบรมสูงสุด 
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 5. ประเภทของการฝึกอบรม  
  ดา้นประเภทของการฝึกอบรมมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดไวด้งัน้ี  
   วจิิตร อาวกุล (2550 : 83-87) ไดแ้บ่งประเภทของการฝึกอบรมไวห้ลายประเภทดงัน้ี  
   1.  การฝึกอบรมก่อนท างาน (Pre-Service Training  or  Pre-Entry Training) กล่าวคือ 
ในการศึกษาความรู้พื้นฐานในโรงเรียน มหาวิทยาลยั ซ่ึง จดัการศึกษาจดัหลกัสูตรให้สนองความ
ตอ้งการของตลาด เช่น การแพทย ์  วิศวกร  นกับิน  นกัเคมี  เศรษฐกร ฯลฯ การศึกษาประเภทน้ี
ไม่ได้สอนให้นกัศึกษาจบออกมาเพื่อท างานหรือบริการประชาชนโดยตรง แต่สอนเน้นหนกัไป 
ในเชิงวชิาการทฤษฎีหลกัการเทคนิคส่วนการท างาน วธีิปฏิบติัด าเนินงานในโรงงาน สถาบนัในชีวิต
จริงนั้นเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานและนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบติัหาประสบการณ์เอาเองอย่างไร 
ก็ตาม การสอบคดัเลือกผูเ้ขา้ท างานในหน่วยงาน มกัสอบไดเ้ฉพาะเน้ือหาวิชาการท่ีเรียนมาจาก
มหาวิทยาลยั แต่วิธีการท างานอ่ืนมกัสอบไม่ใคร่ได้ ตวันักเรียนเองก็ไม่มีประสบการณ์ดา้นน้ี 
การศึกษาในวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั ในระยะก่อนการท างาน จึงเป็นการศึกษาในเน้ือหาวิชาการ
อยา่งกวา้งทัว่ ๆ ไปการอบรมน้ีเรียกวา่ การอบรมก่อนการท างาน (Pre-Service  Training) 
   2.  การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) กล่าวคือ การอบรมปฐมนิเทศเป็นการอบรม
ให้แก่บุคคลท่ีเขา้มาท างานใหม่ท่ีได้รับการบรรจุเขา้ท างานในระยะแรก ยงัไม่รู้อะไรเก่ียวกับ
หน่วยงาน เป็นการแนะน าใหพ้นกังานท่ีบรรจุใหม่ไดท้ราบเก่ียวกบั นโยบาย  วตัถุประสงค์  ประวติั 
กฎระเบียบ ความเป็นมาของหน่วยงาน ผูบ้ริหาร โครงสร้าง การท างาน สภาพการจา้ง เป็นการขจดั
ขอ้สงสัยต่าง ๆ ความลงัเลของผูป้ฏิบติังานใหม่นอกจากนั้นการปฐมนิเทศยงัจะช่วยให้พนกังานใหม่  
ไดรู้้จกัคุน้กบัหน่วยงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั 
และกนัดีข้ึน การปฐมนิเทศจะท าให้พนกังานใหม่รู้เร่ืองราวความเป็นไปขององค์การดว้ยความ
รวดเร็วภายในระยะเวลาอนัสั้น เป็นการหล่อหลอมทศันคติท่ีถูกตอ้งของหน่วยงาน  
   3.  การฝึกอบรมก่อนเขา้ท างาน (Induction  Training) กล่าวคือ พนกังานท่ีเขา้รับการ
ฝึกก่อนเขา้ประจ าการ (Pre-Service Training) จากโรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั จากคณะสาขาวิชา
ต่าง ๆ เป็นการไดรั้บความรู้พื้นฐานเป็นหลกั หรือทฤษฎีท่ีใชก้บังานกวา้ง ๆ หลายอยา่งเช่น ผูท่ี้จบ
ทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ผูท่ี้จะใชว้ิชาเคมีท างานในโรงงานน ้ าอดัลมกบัผูท่ี้จบเคมีท่ีจะไปท างานกบั
โรงงานผงซกัฟอก หรือผูท่ี้จบเคมีท างานกบัโรงงานปุ๋ย จะไดไ้ม่เสียเวลาศึกษาดว้ยตนเอง เกิดการ
ผดิพลาดและไม่ค่อยไดผ้ล ยอ่มตอ้งรับการอบรมก่อนการเขา้ท างานท่ีแตกต่างกนัฉะนั้น พนกังานท่ี
แมจ้ะไดศึ้กษาทางวชิาการแขนงต่าง ๆ มาจากวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยัแลว้ก่อนให้ปฏิบติังานตอ้ง
มีการอบรมก่อนส่งตวัเขา้ท างาน หรือส่งตวัลงปฏิบติังานในทอ้งท่ีเฉพาะเร่ืองเฉพาะแห่งไปเช่นน้ี 
เราเรียกว่าเป็นการอบรมก่อนเขา้ท างาน ก่อนด ารงต าแหน่ง เช่น ก่อนไปด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ 
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ก่อนไปด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ฯลฯ  ทั้งน้ีเพื่อให้พนกังานมีความรู้ในเร่ืองของงาน ลกัษณะ 
ของงาน วิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้งปลอดภยั มีประสิทธิภาพเป็นการอบรมพนักงานท่ีเขา้มาใหม่หรือ 
ผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ไปปฏิบติังานท่ีหน่วยใหม่ เพื่อให้พนกังานมีความรู้ในเร่ืองหรืองานท่ีจะตอ้ง
ไปปฏิบติัในชั้นตน้ จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาไปศึกษาดว้ยตนเองซ่ึงเสียเวลาส้ินเปลืองและอาจเกิดผล
เสียหายแก่งานดว้ย  
   4.  การฝึกอบรมระหวา่งปฏิบติัการหรือประจ าการ (In-Service Training, On-The -
Job Training) กล่าวคือ การจดัการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความชานิช านาญงาน
ในหน้าท่ีท่ีตนท าให้มากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีบุคคลยงัด ารงต าแหน่งอยู่ไม่ต้องลาออกไปเรียน 
ไม่ก่อให้เกิดการเสียหายแก่งานของหน่วยงานนั้นในขณะรับการฝึกอบรม โดยหน่วยงานหรือทาง
ราชการจดัข้ึนเอง เช่น การอบรมพฒันาระยะสั้น การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบติัการ ฯลฯ 
ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จดัข้ึนเป็นคร้ังคราวเหล่าน้ีจดัวา่เป็นการฝึกอบรม หรือการพฒันาบุคคลระหวา่ง
การปฏิบติัการทั้งส้ิน นอกจากนั้นการเรียนทางไปรษณีย ์ การซ้ือต ารามาอ่านศึกษาดว้ยตนเองได้
สนทนากบัผูท้รงคุณวุฒิ ก็จดัวา่เป็นการฝึกอบรมระหว่างประจ าการดว้ย เป็นการเติมความรู้เพิ่ม
ความรู้ใหม่ให้กบัผูท่ี้ก  าลงัปฏิบติังาน การฝึกอบรมระหว่างประจาการสามารถท าไดทุ้กระดบัและ
ทุกวิชาท่ีมีความจ าเป็นในการฝึกอบรมซ่ึงมีวิธีการฝึกอบรมหลายวิธีท่ีสามารถใช้ให้เหมาะสมกบั
ระดบัประเภทของวชิาและบุคคลท่ีเขา้ฝึกอบรม  
   5.  การฝึกอบรมเฉพาะเร่ืองเฉพาะสาขาวชิา (Specific Training) กล่าวคือ เป็นเทคนิค 
ปลีกยอ่ย เป็นรายละเอียดเฉพาะเร่ือง เช่นการ อบรมเทคนิค การตรวจการติดเช้ือในรังไข่ การตรวจ
ตวัอ่อน การปรับโมดูล ฯลฯ ซ่ึงเป็นการอบรมรายละเอียดเฉพาะเร่ืองท่ีจดัท าเป็นพิเศษของ
หน่วยงาน เพื่อเสริมงานหลกัใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
   6.  การอบรมพิเศษ (Special Training) กล่าวคือเป็นการอบรมรายการพิเศษท่ี
นอกเหนือไปจากการอบรมหลกัขององคก์ารทั้ง 5 ขอ้ ดงักล่าวขา้งตน้ เช่นการอบรมอาสาสมคัร 
บรรเทาสาธารณะภยั อบรมลูกเสือชาวบา้น อบรมอาสากาชาด อบรมหน่วยบรรเทาทุกข ์การอบรม
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม หรือการอบรมใหบ้ริการแก่คนภายนอกหน่วยงานเป็นการร่วมมือ
ในการจดัอบรมระหวา่งหน่วยงานในสังคมชุมชน  
  กิตติ  พชัรวชิญ ์(2544 : 451) ไดส้รุปไวด้งัน้ีคือการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภท  
   1.  การฝึกอบรมก่อนเขา้ท างาน ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศ และการแนะน างาน  
   2.  การฝึกอบรมระหว่างการท างาน ไดแ้ก่ การฝึกอบรมระหว่างท างานและการ
ฝึกอบรมนอกท่ีท าการ  
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  เขม็ทอง แสวง (2544 : 18 - 21) สรุปประเภทการฝึกอบรมไว ้4 ประเภท คือ  
   1.  การฝึกอบรมก่อนเข้าท างานเป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมซ่ึงฝึกอบรมก่อนเขา้ท างาน สามารถด าเนินการโดยหน่วยงานเจา้สังกดั 
หรือสถาบนัวชิาชีพอ่ืน ๆ ก็ได ้ 
   2.  การฝึกอบรมปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมบุคคลท่ีบรรจุใหม่หรือโอนมา
ปฏิบติังานใหม่เพื่อการตอ้นรับ แนะน า ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายและแนวงานโครงการให้กบั
บุคลากรในหน่วยงาน  
   3.  การฝึกอบรมหลังเข้าท างาน เป็นการฝึกอบรมบุคลากรหลังได้ปฏิบัติงาน 
ในองคก์ารเรียบร้อยแลว้ เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์เพิ่มข้ึน  
   4.  การฝึกอบรมเพื่อเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เป็นการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบติังาน ให้กบับุคลากรท่ีไดรั้บเล่ือนต าแหน่ง เป็นการสร้างความมัน่คงให้กบั
องคก์าร ซ่ึงฝึกอบรมจะมี 2 ลกัษณะคือ การฝึกอบรมเพื่อประเมินเขา้สู่ต าแหน่ง และการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาความรู้ทกัษะประสบการณ์ก่อนเขา้รับต าแหน่งใหม่ 
  วินยั  ดอนโคตรจนัทร์ (2542 : 37 - 38) กล่าวถึง การจ าแนกประเภทการฝึกอบรมของ
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 3 ประเภท คือ  
   1.  การฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน เป็นการฝึกอบรมเพื่อพฒันาให้บุคคลมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั อนัเป็นการเตรียมคนก่อนเขา้ท างาน  
   2.  การฝึกอบรมปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมบุคคลท่ีเขา้ท างานใหม่ในหน่วยงาน 
เช่น บรรจุใหม่ ยา้ยหรือโอนมาปฏิบติังานใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบาย ผูบ้ริหารเพื่อนร่วมงานและ
เร่ืองราวทัว่ ๆ ไปของหน่วยงาน การปฐมนิเทศอาจรวมถึงการฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังานก็ได ้
   3.  การฝึกอบรมระหวา่งการท างาน เป็นการช่วยปรับปรุง พฒันาความสามารถใน
การท างานบุคลากรในโอกาสท่ีน าเอาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่มาใชต้ลอดทั้งมีการโยกยา้ยเล่ือน
ขั้นและเล่ือนต าแหน่ง  
  อุทยั  หิรัญโต (2531 : 111‟113) ไดจ้  าแนกประเภทของการฝึกอบรม ดงัน้ี  
   1.  การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Introduction or Orientation) มีวตัถุประสงคต์อ้งการให้ 
ผูท้  างานใหม่เป็นคนท างานท่ีมีประโยชน์ในระยะเวลาอนัสั้นท่ีสุดการฝึกอบรมปฐมนิเทศจึงมกัใช้
เวลาไม่มากนกัในการให้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังานในหน้าท่ีความรู้เก่ียวกบัหน่วยงานท่ีท าสิทธิ
และหนา้ท่ี สวสัดิการท่ีจะไดรั้บตลอดจนนโยบายขององคก์รวา่มีอยา่งไร  
   2.  การฝึกอบรมการท างาน (On the Job Training) การฝึกอบรมประเภทน้ีอาจเรียก
ไดห้ลายอย่าง เช่น การฝึกอบรมทางเทคนิค และการฝึกอบรมการสอนงาน (Job Instruction 
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Training) วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ การสอนและให้ความรู้ ความเขา้ใจใน 
การปฏิบติังานจริง ๆ แก่เจา้หน้าท่ีชั้นเสมียนพนักงานการฝึกอบรมการท างานน้ีนิยมใช้กนัมาก 
ในวงการธุรกิจ เพราะเป็นการฝึกอบรมท่ีสอนให้คนงานท างานไดจ้ริง ๆ โดยการฝึกอบรมกนัใน
โรงงานจึงมีการเรียกการฝึกอบรมประเภทน้ีวา่เป็น Shop Training  
   3.  การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีระดบัผูบ้งัคบับญัชา (Supervisory  Training) โดยทัว่ไป
การบริหารงานในหน่วยราชการ และองค์กรธุรกิจเอกชนจะแบ่งแยกระดบัการท างานออกเป็น 
3 ระดบั คือ การบริหารงานระดบัสุดยอด การบริหารระดบักลางและการบริหารระดบัตน้ เจา้หนา้ท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมีหนา้ท่ีในการมอบหมายงานควบคุมงาน และวนิิจฉยัสั่งการในเร่ืองส าคญั ๆ 
จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งดี การจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีระดบั
ผูบ้งัคบับญัชา จะตอ้งจดัให้ตรงกบัความตอ้งการ (Needs) ของผูรั้บการฝึกอบรมและขององคก์ร 
นั้น ๆ ซ่ึงโดยหลกัการแลว้ถือวา่ผูบ้งัคบับญัชามีความตอ้งการในเร่ืองส าคญั 5 ประการคือ ความ 
รอบรู้งานความรอบรู้ในดา้นความรับผิดชอบ ความช านาญในการด าเนินงาน หรือการใชภ้าวะผูน้ า
ความช านาญในดา้นการวางแผน ความช านาญในดา้นการสอนงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
   4.  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดับนักบริหาร หรือเรียกว่า การพฒันานักบริหาร  
นกับริหาร นกับริหาร หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งสูงสุดในสายการบงัคบับญัชาขององคก์ร และ
เป็นผูท่ี้มีอ านาจในการวินิจฉยัช้ีขาดในเร่ืองนโยบายส าคญั ๆ หรืออีกนยัหน่ึง นกับริหาร หมายถึง 
บุคคลท่ีท างานประสบความส าเร็จโดยอาศยับุคคลอ่ืน และเป็นบุคคลท่ีมีวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาทั้งท่ี
เป็นปัญหานโยบาย และปัญหาทางปฏิบติั เป็นผูใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีควบคุมให้มีการปฏิบติัเป็นไปตาม
วนิิจฉยัสั่งการนั้น  ๆ  
  สรุป ประเภทของการฝึกอบรมประกอบดว้ย การฝึกอบรมก่อนท างาน การอบรม
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรมก่อนเขา้ท างาน การฝึกอบรมระหว่างปฏิบติัการ หรือประจ าการการ
ฝึกอบรมเฉพาะเร่ืองเฉพาะสาขาวชิา และ การอบรมพิเศษ 
 6.  วธีิและเทคนิคของการฝึกอบรม  
  ดา้นวธีิและเทคนิคของการฝึกอบรมมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดไวด้งัน้ี  
  วิจิตร อาวกุล (2550 : 88-93) กล่าววา่ เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการสอน 
การอบรมในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ผูรั้บการฝึกอบรมเรียนรู้ เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ท่ีค่อนขา้งถาวร ตามวตัถุประสงคข์องการอบรม โดยการฝึกอบรมมีวตัถุประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เกิดการเรียนรู้จนเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวรไปตามวตัถุประสงคข์องการอบรม  
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  ดงันั้นเทคนิคการสอนแต่ละอยา่งย่อมจะเหมาะสมกบับางวิชา กบับางกลุ่ม บางระดบั 
อาย ุการศึกษา ช่วงระยะเวลา ฯลฯ ฉะนั้น ผูส้อนจึงตอ้งเลือกใชเ้พื่อให้เกิดผลมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มิใช่วา่เคยใชเ้คยสอนอยา่งไร ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ล ก็ยงัใชว้ิธีเดิมหรือไม่ใชว้ิธีใหม่ ๆ บา้งเลย เทคนิค
การฝึกอบรมจึงมีความส าคญัต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และยงัมีผลไปถึงการจูงใจให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม รูปแบบของการ
ฝึกอบรมท่ีใชก้นัทัว่ไปมีมากมายแต่ท่ีนิยมปฏิบติักนัมีดงัน้ี 
   1.  การบรรยายหรือการสอน (Lecture) เป็นการสอนโดยอาศยัหลกัความแตกต่าง
ของความรู้ โดยผูบ้รรยายมีความรู้สูงกวา่ผูเ้ขา้รับการบรรยาย ผูอ้บรมมีความรู้นอ้ย ผูส้อนถ่ายทอด
ให้ผูรั้บการอบรมทางเดียว มีลกัษณะการสอนบอกเล่าทางวิชาการ ส่ือสารทางเดียวเพื่อสร้าง 
เปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือเพื่อให้เกิดการยอมรับเร่ืองราว หลกัการทฤษฎีโดยใช้ 
การจูงใจ ความจริง เหตุผล หลกัทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ โดยจะตอ้งมีเอกสารประกอบค าบรรยาย 
ต ารา การคน้ควา้ การใชห้อ้งสมุดดว้ยจึงจะไดผ้ล  
   2.  การประชุม (Meeting) การประชุมเป็นวิธีหน่ึงของการฝึกอบรมในหน่วยธุรกิจ
ขนาดเล็กมกัใช้การประชุมเป็นการอบรม เช่น ร้านจ าหน่ายสินคา้อาหาร เคร่ืองด่ืม ฯลฯ มกัจะใช้
วิธีการประชุม เจา้หนา้ท่ีพนกังาน มีวิธีการท างาน กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มีอะไรก็มาพูด มาบอก 
ช้ีแจง ท าความเขา้ใจในการประชุม  ผูจ้ดัการมกัเป็นประธานท่ีประชุม หรือการอบรมนั้น ๆ เร่ืองราว
นโยบายใหม่ ๆ ก็จะมาพูดในท่ีประชุม บางคนมีขอ้เสนอแนะดี ๆ ก็จะรับมาปฏิบติัสรุปเป็นมติท่ี
ประชุมท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติั แมบ้างคนไม่เห็นดว้ย ไม่เช่ือ แต่ก็ตอ้งปฏิบติัตามเพราะมติท่ีประชุม
บงัคบัใหเ้ขาตอ้งปฏิบติัตาม และเขามีส่วนรับรู้และเขา้ประชุมดว้ยนอกจากนั้น เพื่อให้การฝึกอบรม
โดยใชก้ารประชุมไดผ้ลดียิ่งข้ึน ผูบ้ริหารอาจใชบ้ทบาททางการบริหารเขา้ช่วยงานฝึกอบรมเพื่อให้
ไดผ้ลดียิ่งข้ึน โดยอาจใชก้ฎ ระเบียบ เกณฑ์ต่าง ๆ บงัคบั รวมทั้งการให้รางวลัส าหรับผูท่ี้ท  างาน
ไดผ้ลดี และลงโทษผูฝ่้าฝืนหรือกระทาผิดระเบียบกฎเกณฑ ์
   3.  การน าอภิปราย (Leading Discussion) เป็นเทคนิคการอบรมเพื่อให้ความโดยการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  สามารถแสดงความคิดเห็นเสรี ขอ้ยุติเป็นประโยชน์
ในการเพิ่มพูน ความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวาง ตามวตัถุประสงค์และกรอบ 
ท่ีก าหนด โดยมีผูน้ าอภิปราย ซ่ึงตอ้งมีความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดี การอภิปรายมกัใชก้นักบักลุ่ม 
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์จ านวน 20 คน ไม่เกิน 25 คน ขอ้มูลข่าวสารจะมาจากผูน้ าอภิปรายและ
ส่วนมากภาคปฏิบติัและประสบการณ์จะมาจากผูอ้ภิปราย ผลจากอภิปรายมกัไม่มีการลงคะแนน
เสียงแต่มีลกัษณะสรุปขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  จดบนัทึกรวมทั้งเก็บรักษาความทรงจ าจากถอ้ยค าและ
การอภิปรายในกลุ่มไวเ้พื่อพฒันาตนเอง การอภิปรายจึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกนัหรือ
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จากประสบการณ์โดยเฉพาะของผูอ่ื้น มาเป็นส่ิงพฒันาตนเอง และพฒันางานท่ีตนท า ผูน้ าการ
ประชุมจึงตอ้งมีความสามารถในการท่ีจะท าไม่ให้เกิดการขดัแยง้ และสามารถดึงประสบการณ์ 
จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาใหเ้กิดประโยชน์ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
   4.  การอภิปรายโดยผูท้รงคุณวุฒิหลายคน  (Panel Discussion) การอภิปรายท่ีมี 
ผูอ้ภิปรายระหวา่ง 3 - 4 คน รวมทั้งผูน้  าอภิปรายคอยสรุปและเช่ือมโยงเร่ืองราวของวิทยากรแต่ละ
คนให้ผูฟั้งเขา้ใจดีข้ึน โดยวิทยากรจะออกความเห็นในหวัขอ้เร่ืองเดียวกนัแต่เป็นความเห็นคนละ
ทศันคติของแต่ละคนไป  
   5.  การอภิปรายแบบซิมโปเซียม (Symposium) การอภิปรายแบบน้ีคลา้ยกบัการ
อภิปรายหมู่ โดยมีผูท้รงคุณวุฒิหลายคน วิธีการคือทุกคนพูดเร่ืองเดียวกนัแต่แบ่งกนัพูดคนละตอน 
เช่น ถา้พูดเร่ืองออ้ย คนท่ีหน่ึงอาจพูดเร่ืองพนัธ์ุออ้ย คนท่ีสองพูดเร่ืองการปลูก คนท่ีสามพูดเร่ือง 
การเก็บเก่ียว เป็นตน้ โดยมีผูด้  าเนินการอภิปราย (Moderator) เป็นผูค้อยเช่ือมโยงและประสานเร่ือง
ใหผู้ฟั้งเขา้ใจดีข้ึน  
   6.  การฝึกอบรมแบบอ่ืน ๆ เช่น การประชุมผูมี้ประสบการณ์หรือมีความรอบรู้ใน 
สาขาต่าง ๆ (Conference) การประชุมทางวิชาการ (Institute) การประชุมระดบัผูน้ าหัวหน้า 
(Convention) การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) การประชุมซินดิเคต (Syndicate) การสัมมนา 
(Seminar) การตั้งเป็นคณะท างาน (Working Group) การตั้งเป็นคณะกรรมการ (Colloquy) การศึกษา
จากกรณี (Case Study) การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) การระดมความคิด (Brain 
Storming) ฯลฯ 
  สรุป วิธีและเทคนิคของการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยายหรือการสอน 
การประชุม การน าอภิปราย การอภิปรายโดยผูท้รงคุณวุฒิหลายคน การอภิปรายแบบซิมโปเซียม 
และการฝึกอบรมแบบอ่ืน ๆ 
 7.  ประโยชน์ของการฝึกอบรม  
  ดา้นประโยชน์ของการฝึกอบรมมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดไวด้งัน้ี   
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2554 : ออนไลน)์ กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมไว ้ดงัน้ี  
   1.  ช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
   2.  ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปรับตวัให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 
   3.  ช่วยเสริมสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังาน  
   4.  ช่วยเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน  
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   5.  ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนผูป้ฏิบติังาน โดยวิธีการเพิ่มคุณภาพของผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีอยูจ่  ากดั แทนการเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มจ านวนผูป้ฏิบติังาน 
   6.  ช่วยยกระดบัความสามารถของบุคลากรในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามทิศทาง 
เป้าหมาย และนโยบายขององคก์าร 
  ชลิต  จงส าราญ  (2554 : ออนไลน์) กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมใน 3 ส่วนหลกั
คือ  
   1.  ในระดบัพนกังาน การฝึกอบรมจะมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี  
    1.1 ช่วยส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตนเอง  
    1.2 ช่วยลดอุบติัเหตุหรือการท างานผดิพลาด 
   2.  ในระดบัผูบ้งัคบับญัชา การฝึกอบรมจะมีประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี  
    2.1 ช่วยท าให้เกิดผลงานท่ีดีข้ึน เม่ือตระหนกัในบทบาทหน้าท่ี และความ
รับผดิชอบ  
    2.2 ช่วยลดปัญหาและแกไ้ขงานท่ีผดิพลาด  
    2.3 ช่วยลดภาระในการปกครอง การบงัคบับญัชา  
    2.4 ช่วยเสริมสร้างภาวะผูน้ าท่ีเก่งงาน เก่งคนและเก่งคิด  
   3.  ในระดบัหน่วยงาน/องคก์ร การฝึกอบรมจะมีประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี  
    3.1 ช่วยลดค่าใชจ่้ายทางดา้นแรงงาน  
    3.2 ช่วยลดความสูญเสียวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  
    3.3 ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งทางตรงและทางออ้ม  
    3.4 ช่วยสร้างศูนยก์ าไรในการประหยดัค่าใชจ่้ายในส านกังาน  
  วชิชุดา  หุ่นวไิล (2542 : 239) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรม ดงัน้ี  
   1.  การฝึกอบรมช่วยท าให้ระบบวิธีการปฏิบติังานมีประสิทธิผลมากข้ึน การติดต่อ
ประสานงาน ความสนใจในการปฏิบติังานและจิตใจใฝ่งานท่ีดีข้ึน สามารถน าเทคนิค และวิธีการ
ใหม่ ๆ ไปช่วยแกปั้ญหาในการปฏิบติังานจนเกิดประสิทธิภาพ 
   2.  การฝึกอบรมช่วยท าให้เกิดการประหยดั ทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ 
เพราะการฝึกอบรมท าให้การปฏิบติังานได้พฒันาทกัษะช านาญงานมากข้ึนการท างานผิดพลาด 
ก็นอ้ยลง  
   3.  การฝึกอบรมช่วยท าให้เวลาในการเรียนงานลดลงเม่ือบุคลากรจะเร่ิมปฏิบติังาน 
จะมีการอบรมแนะน าก่อน บุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมาแลว้จะสามารถปฏิบติังานไดท้นัทีและ
ไดผ้ลดีประหยดัเวลากวา่ใชบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานและเรียนงานไปดว้ยในเวลาเดียวกนั 
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   4.  การฝึกอบรมช่วยลดภาระหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงไม่ตอ้งมานัง่เสียเวลามา
ช้ีแจงสั่งสอนในงานท่ีสั่ง และการฝึกอบรมยงัช่วยลดการท างานล่วงเวลานอ้ยลง เพราะการท่ีท างาน
ล่วงเวลานั้นเกิดจากความล่าชา้ ไม่คล่องและไม่เขา้ใจในงานเป็นส่วนมาก  
   5. การฝึกอบรมช่วยแนะแนวทางในความก้าวหน้าของบุคคล กระตุ้นเตือน
ผูป้ฏิบติังานคิดถึงความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานดว้ยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทกัษะรู้งานโดยการฝึกอบรม  
  สมพงศ ์เกษมสิน (2523 : 200) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรม ดงัน้ี  
   1.  การฝึกอบรมช่วยท าให้ระบบวิธีการปฏิบติังานมีสมรรถภาพสูงข้ึนมีการติดต่อ
ประสานดีข้ึน  
   2.  การฝึกอบรมเป็นวธีิการหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการประหยดั ลดความส้ินเปลืองของวตัถุ
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  
   3.  การฝึกอบรมสามารถช่วยลดเวลาในการเรียนงานใหน้อ้ยลง  
   4.  การฝึกอบรมช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีการงานของผูบ้งัคบับญัชามาท าไดม้ากข้ึน 
   5.  กระตุน้เตือนผูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติังานเพื่อความกา้วหนา้ในการงานของตน 
  อรจรีย ์ ณ  ตะกัว่ทุ่ง (2521 : 34) กล่าววา่ ประโยชน์ของการฝึกอบรม ไดแ้ก่  
   1.  ท าใหว้ธีิปฏิบติังานดีข้ึน  
   2.  ช่วยลดค่าใชจ่้าย แรงงาน และเวลาในการปฏิบติังานใหน้อ้ยลง  
   3.  ช่วยลดเวลาเรียนวธีิการปฏิบติังานใหน้อ้ยลง  
   4.  ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาไดม้ากข้ึน  
   5.  ท าให้สายการบงัคบับญัชา การควบคุม การบริหาร การติดต่อและประสานงาน 
และความร่วมมือดีข้ึนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
   6.  ช่วยส่งเสริมจิตใจ และศีลธรรมของผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน  
   7. กระตุน้เตือนผูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติังาน เพื่อความกา้วหนา้ในการงานของคน  
   8.  ช่วยท าใหร้ะบบและวธีิการท างานมีสมรรถภาพสูงข้ึน 
  สรุป การฝึกอบรมมีประโยชน์ทั้งในระดบัปฏิบติังาน และในระดบัหวัหนา้งาน โดยการ
ฝึกอบรมช่วยให้ระบบวิธีการปฏิบติังานมีประสิทธิผลมากข้ึน ช่วยลดเวลาในการเรียนงานและช่วย
ลดภาระหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงไม่ตอ้งมานั่งเสียเวลามาช้ีแจงสั่งสอนในงานท่ีสั่งและเป็น 
การประหยดัค่าใชจ่้ายในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
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8. ความหมายของสารสนเทศ ( Information )  
  ซาเรซวคิ และวดู (Saracevic and Wood 1981 : 10) ไดใ้หค้  านิยามสารสนเทศไว ้4 นิยาม
ดงัน้ี 

1. Information is a selection from a set of available message, a selection which 
reduces uncertainty. สารสนเทศ คือ การเลือกสรรจากชุดของข่าวสารท่ีมีอยู ่เป็นการเลือกท่ีช่วยลด
ความไม่แน่นอน หรือกล่าวไดว้า่ สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีไดมี้เลือกสรรมาแลว้ (เป็นขอ้มูลท่ีมีความ
แน่นอนแลว้) จากกลุ่มของขอ้มูลท่ีมีอยู ่

2. Information as the meaning that a human assigns to data by means of 
conventions used in their presentation. สารสนเทศ คือ ความหมายท่ีมนุษย ์(สั่ง) ให้แก่ขอ้มูลดว้ย
วธีิการน าเสนอท่ีเป็นระเบียบแบบแผน  

3. Information is the structure of any text-which is capable of changing the image-
structure of a recipient. (Text is a collection of signs purposefully structured by a sender with the 
intention of changing the image-structure of recipient) สารสนเทศ คือ โครงสร้างของขอ้ความใด ๆ 
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ทางจินตภาพ (ภาพลกัษณ์) ของผูรั้บ (ขอ้ความ หมายถึงท่ีรวมของ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ มีโครงสร้างท่ีมี จุดมุ่งหมาย โดยผูส่้งมีเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง 
จินตภาพ (+ความรู้สึกนึกคิด) ของผูรั้บ(สาร)  

4. Information is the data of value in decision making. สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีมีค่า
ในการตดัสินใจ  

นอกจากนั้นยงัมีผูใ้หค้  านิยามของ สารสนเทศ ต่าง ๆ ดงัน้ี  
สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีมีการปรับเปล่ียน (Convert) ดว้ยการจดัรูปแบบ (Formatting)  

การกลัน่กรอง (Filtering) และการสรุป (Summarizing) ให้เป็นผลลพัธ์ท่ีมีรูปแบบ (เช่น ขอ้ความ 
เสียง รูปภาพ หรือวีดิทศัน์) และเน้ือหาท่ีตรงกบัความตอ้งการ และเหมาะสมต่อการน าไปใช ้(Alter 
1996 : 29, 65, 714) 

1. สารสนเทศ คือ ตวัแทนของขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผล (Process) การจดัการ 
(Organized) และการผสมผสาน (Integrated) ใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้(Post 1997 : 7) 

2. สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีมีความหมาย (Meaningful) หรือเป็นประโยชน์ (Useful) 
ส าหรับบางคนท่ีจะใชช่้วยในการปฏิบติังานและการจดัการองคก์าร (Nickerson 1998 : 11) 

3. สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีมีความหมาย (Schultheis and Sumner 1998 : 39) 
4. สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีมีความหมายเฉพาะภายใตบ้ริบท (Context) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(Haag, Cummings and Dawkins 2000 : 20) 
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5. สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีผ่านการปรับเปล่ียน (Converted) มาเป็นส่ิงท่ีมีความ 
หมาย (meaningful) และเป็นประโยชน์ (Useful) กบัเฉพาะบุคคล (O’Brien 2001 : 15) 

6. สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผล หรือขอ้มูลท่ีมีความหมาย (McLeod, 
Jr. and Schell 2001 : 12) 

7. สารสนเทศ คือ ข้อมูลท่ีได้รับการจัดระบบเพื่อให้มีความหมายและมีคุณค่า
ส าหรับผูใ้ช ้(Turban, McLean and Wetherbe 2001 : 7) 

8. สารสนเทศ คือ ท่ีรวม (ชุด) ข้อเท็จจริงท่ีได้มีการจัดการแล้วในกรณีเช่น 
ขอ้เท็จจริงเหล่านั้นไดมี้การเพิ่มคุณค่าภายใตคุ้ณค่าของขอ้เท็จจริงนั้นเอง (Stair  and  Reynolds 
2001 : 4) 

9. สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บการประมวลผล หรือปรุงแต่งเพื่อให้มีความหมาย 
และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้(เลาวด์อน  และเลาวด์อน 2545 : 6) 

10.  สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บการประมวลผลให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความหมายต่อ
ผูรั้บ และมีคุณค่าอนัแทจ้ริงหรือคาดการณ์ว่าจะมีค่าส าหรับการด าเนินงาน หรือการตดัสินใจใน 
ปัจจุบนั หรืออนาคต (ครรชิต มาลยัวงศ ์2535 : 12) 

11.  สารสนเทศ คือ เร่ืองราว ความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ย
วธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง และมี การผสมผสานความรู้ หรือหลกัวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือความคิดเห็น ลง
ไปดว้ย (กลัยา อุดมวทิิต 2537 :3) 

12.  สารสนเทศ คือ ขอ้ความรู้ท่ีประมวลไดจ้ากขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น
จนไดข้อ้สรุป เป็นขอ้ความรู้ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยเนน้ท่ีการเกิดประโยชน์ คือความรู้
ท่ีเกิดข้ึนเพิ่มข้ึนกบัผูใ้ช ้(สุชาดา กีระนนัท ์2542 : 5) 

13.  สารสนเทศ คือ ข่าวสาร หรือการช้ีแจงข่าวสาร (ปทีป เมธาคุณวฒิุ 2544 : 1) 
14.  สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู ่

ในรูปท่ีมีความหมายท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์(จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 
2544 : 4) 

15.  สารสนเทศ คือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดิบท่ีถูกจดัเก็บไวอ้ย่าง
เป็นระบบ ท่ีสามารถน าไป ประกอบการท างาน หรือสนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารท าให้
ผูบ้ริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพนัธ์  
เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล 2545 : 40) 

16.  สารสนเทศ คือ ข้อมูลท่ีได้ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้วเพื่อให้มี
ความหมายและคุณค่าส าหรับผูใ้ช ้(ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์  2545 : 9) 
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17.  สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลของข้อมูลดิบ (Raw Data) 
ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัอกัษร ตวัเลข เสียงและภาพท่ีน าไปใชส้นบัสนุนการบริหาร
และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร (นิภาภรณ์  ค  าเจริญ  2545 : 14) 

สรุป  สารสนเทศ คือ ขอ้มูล ข่าวสาร ข่าว ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ 
อยู่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ตวัอกัษร ตวัเลข รูปภาพ เสียง สัญลกัษณ์หรือกล่ินท่ีถูก
น ามาผา่นกระบวนการประมวลผล ดว้ยวิธีการท่ีเรียกวา่ กรรมวิธีจดัการขอ้มูล (Data Manipulation) 
และผลท่ีไดอ้าจแสดงผลออกมาในรูปแบบของส่ือประเภทต่าง เช่น หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์
แผนท่ี แผ่นใส ฯลฯ และเป็นผลลพัธ์ท่ีผูใ้ช้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกตอ้ง ตรงและ 
ทนักบัความตอ้งการหรือสารสนเทศ คือ ผลลพัธ์ท่ีมีความถูกตอ้ง ตรงตามตอ้งการ และทนัต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นผลลพัธ์ท่ีไดม้าจากการน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยกรรมวิธี
จดัการขอ้มูล หรือสารสนเทศ คือ ผลลพัธ์ท่ีไดม้าจากการน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยกรรมวิธีจดัการ
ขอ้มูล ซ่ึงจะตอ้งเป็นผลลพัธ์ท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้ง ตรงตามตอ้งการและทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

9. คุณลกัษณะของสารสนเทศทีด่ี (Characteristics of Information)  
 สารสนเทศท่ีดีควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี (Alter 1996 : 170-175, Stair and Reynolds 

2001 : 6-7, จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ 2544 : 12-15, ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์และไพบูลย ์เกียรติ
โกมล 2545 : 41-42 และทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 2545 : 12-15) 

 สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความความถูกตอ้ง (Accurate) และไม่มีความผดิพลาด 
1. ผูท่ี้มีสิทธิใชส้ารสนเทศสามารถเขา้ถึง (Accessible) สารสนเทศไดง่้ายในรูปแบบ 

และเวลาท่ีเหมาะสม ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
2. สารสนเทศตอ้งมีความชดัเจน (Clarity) ไม่คลุมเครือ 
3. สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความสมบูรณ์ (Complete) บรรจุไปดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีมีส าคญั

ครบถว้น 
4. สารสนเทศตอ้งมีความกะทดัรัด (Conciseness) หรือรัดกุม เหมาะสมกบัผูใ้ช ้
5. กระบวนการผลิตสารสนเทศตอ้งมีความประหยดั (Economical) ผูท่ี้มีหน้าท่ี

ตดัสินใจมกัจะตอ้งสร้างดุลยภาพ ระหวา่งคุณค่าของสารสนเทศกบัราคาท่ีใชใ้นการผลิต 
6. ต้องมีความยืดหยุ่น (Flexible) สามารถน าไปใช้ในหลาย ๆ เป้าหมาย หรือ

วตัถุประสงค ์
7. สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีรูปแบบการน าเสนอ (Presentation) ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช ้หรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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8. สารสนเทศท่ีดีตอ้งตรงกบัความต้องการ (Relevant/Precision) ของผูท่ี้ท  าการ
ตดัสินใจ 

9. สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความน่าเช่ือถือ (Reliable) เช่น เป็นสารสนเทศท่ีไดม้าจาก
กรรมวธีิรวบรวมท่ีน่าเช่ือถือ หรือแหล่ง (Source) ท่ีน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

10. สารสนเทศท่ีดีควรมีความปลอดภยั (Secure) ในการเขา้ถึงของผูไ้ม่มีสิทธิใช้
สารสนเทศ 

11. สารสนเทศท่ีดีควรง่าย (Simple) ไม่สลบัซับซ้อนมีรายละเอียดท่ีเหมาะสม 
(ไม่มากเกินความจ าเป็น) 

12. สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความแตกต่าง หรือประหลาด (Surprise) จากขอ้มูลชนิดอ่ืน  
13. สารสนเทศท่ีดีตอ้งทนัเวลา (Just in Time : JIT) หรือทนัต่อความตอ้งการ 

(Timely) ของผูใ้ช ้หรือสามารถส่งถึงผูรั้บไดใ้นเวลาท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
14. สารสนเทศท่ีดีตอ้งเป็นปัจจุบนั (Up to Date) หรือมีความทนัสมยั ใหม่อยูเ่สมอ 

มิเช่นนั้นจะไม่ทนัต่อการ เปล่ียนแปลงท่ีด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว 
15. สารสนเทศท่ีดีตอ้งสามารถพิสูจน์ได ้(Verifiable) หรือตรวจสอบจากหลาย ๆ 

แหล่งไดว้า่มีความถูกตอ้ง 
นอกจากนั้นสารสนเทศมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างไปจากสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ  4 ประการคือ 

ใชไ้ม่หมด ไม่สามารถ ถ่ายโอนได ้แบ่งแยกไม่ได ้และสะสมเพิ่มพูนได ้(ประภาวดี  สืบสนธ์ 2543 : 
12-13) หรืออาจสรุปไดว้า่สารสนเทศ ท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะครบทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเวลา (ทนัเวลา 
และทนัสมยั) ดา้นเน้ือหา (ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ยืดหยุน่ น่าเช่ือถือ ตรงกบั ความตอ้งการ และตรวจสอบ
ได)้ ดา้นรูปแบบ (ชดัเจน กะทดัรัด ง่ายรูปแบบการน าเสนอ ประหยดั แปลก) และดา้น กระบวนการ 
เขา้ถึงได ้และปลอดภยั 

9. คุณภาพของสารสนเทศ (Quality of Information / Information Quality)  
สแตร์ และเรยโ์นลด์ (Stair  and Reynolds 2001 : 7) กล่าวถึง คุณค่าของสารสนเทศ

ข้ึนอยู่กบัการท่ีสารสนเทศนั้น สามารถช่วยให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีตดัสินใจท าให้เป้าหมายขององค์การ
สัมฤทธ์ิผลได้มากน้อยเพียงใด หากสารสนเทศสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได ้
สารสนเทศนั้นก็จะมีคุณค่าสูงตามไปดว้ย 
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คุณภาพของสารสนเทศ จะมีคุณภาพสูงมาก หรือน้อย พิจารณาท่ี 3 ประเด็น ดงัน้ี 
(Bentley 1998 : 58-59) 

1.  ตรงกับความต้องการ (Relevant) หรือไม่ โดยดูว่าสารสนเทศนั้นผูใ้ช้สามารถ
น าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพได ้มากกว่าไม่ใช้สารสนเทศหรือไม่ คุณภาพของสารสนเทศอาจจะดูท่ี
มนัมีผลกระทบต่อกิจกรรมของผูใ้ช ้หรือไม่ อยา่งไร  

2.  น่าเช่ือถือ (Reliable) เพียงใด ความน่าเช่ือถือมีหัวข้อท่ีจะใช้พิจารณา เช่น 
ความทนัเวลา (Timely) กบัผูใ้ช ้เม่ือผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งใชมี้สารสนเทศนั้น หรือไม่สารสนเทศท่ีน ามาใช้
ตอ้งมีความถูกตอ้ง (Accurate) สามารถพิสูจน์ (Verifiable) ไดว้่าเป็นความจริงดว้ยการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

3.  สารสนเทศนั้นเขม้แข็ง (Robust)  เพียงใด พิจารณาจากการท่ีสารสนเทศสามารถ
เคล่ือนตวัเองไปพร้อมกบั กาลเวลาท่ีเปล่ียนไป (Rigorous of Time) หรือพิจารณาจากความอ่อนแอ
ของมนุษย์ (Human Frailty) เพราะมนุษย์อาจท าความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือการ
ประมวลผลขอ้มูล เพราะฉะนั้นจะตอ้งมีการควบคุม หรือตรวจสอบไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดข้ึน 
หรือพิจารณาจากความผิดพลาด หรือลม้เหลวของระบบ (System Failure) ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อ
สารสนเทศได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการป้องกนัความผิดพลาด (ท่ีเน้ือหา และไม่ทนัเวลา) ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
หรือ พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงการจดัการ (ขอ้มูล) (Organizational  Changes) ท่ีอาจจะส่งผล
กระทบ (สร้างความเสียหาย) ต่อสารสนเทศ เช่น โครงสร้าง แฟ้ม ข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูล 
การรายงาน จกัตอ้งมีการป้องกนั หากมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าว  

นอกจากนั้น ซวาสส์ (Zwass 1998 : 42) กล่าวถึง คุณภาพของสารสนเทศจะมีมากนอ้ย
เพียงใดข้ึนอยู่กับการทนัเวลา ความสมบูรณ์ ความกะทดัรัด ตรงกบัความต้องการ ความถูกตอ้ง 
ความเท่ียงตรง (Precision) และรูปแบบท่ีเหมาะสมในเร่ืองเดียวกนั โอไบร์อนั (O’Brien 2001 :  
16-17) กล่าววา่คุณภาพของสารสนเทศพิจารณาใน 3 มิติ ดงัน้ี  

 1.  มิติดา้นเวลา (Time Dimension) 
  1.1   สารสนเทศควรจะมีการเตรียมไวใ้ห้ทนัเวลา (Timeliness) กบัความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้
  1.2  สารสนเทศควรจะตอ้งมีความทนัสมยั หรือเป็นปัจจุบนั (Currency) 
  1.3 สารสนเทศควรจะตอ้งมีความถ่ี (Frequency) หรือบ่อย เท่าท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
  1.4 สารสนเทศควรมีเร่ืองเก่ียวกบัช่วงเวลา (Time Period) ตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั 

และอนาคต 
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 2.  มิติดา้นเน้ือหา (Content Dimension) 
  2.1 ความถูกตอ้ง ปราศจากขอ้ผดิพลาด 
  2.2 ตรงกบัความตอ้งการใชส้ารสนเทศ 
  2.3 สมบูรณ์ ส่ิงท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีในสารสนเทศ 
  2.4 กะทดัรัด เฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
  2.5 ครอบคลุม (Scope) ทั้งดา้นกวา้งและด้านแคบ (ดา้นลึก) หรือมีจุดเน้นทั้ง

ภายในและภายนอก 
  2.6 มีความสามารถ/ศกัยภาพ (Performance) ท่ีแสดงให้เห็นไดจ้ากการวดัค่าได ้

การบ่งบอกถึงการพฒันา หรือสามารถเพิ่มพูนทรัพยากร 
 3.  มิติดา้นรูปแบบ (Form Dimension) 
  3.1 ชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
  3.2 มีทั้งแบบรายละเอียด (Detail) และแบบสรุปยอ่ (Summary) 
  3.3 มีการเรียบเรียง ตามล าดบั (Order) 
  3.4 การน าเสนอ (Presentation) ท่ีหลากหลาย เช่น พรรณนา/บรรยาย ตวัเลข 

กราฟิก และอ่ืน ๆ 
  3.5 รูปแบบของส่ือ (Media) ประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษ วดิีทศัน์ ฯลฯ 

11.  ความส าคัญของสารสนเทศ  
สารสนเทศแท้จริงแล้วย่อมมีความส าคัญต่อทุกส่ิงท่ีเก่ียวข้อง เช่น ด้านการเมือง 

การปกครอง ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ฯลฯ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. ท าให้ผู ้บริโภคสารสนเทศเกิดความรู้ (Knowledge) และความเข้าใจ 

(Understanding) ในเร่ืองดงักล่าว ขา้งตน้ 
2. เม่ือเรารู้และเข้าใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องแล้ว สารสนเทศจะช่วยให้เราสามารถ

ตดัสินใจ (Decision Making) ในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. นอกจากนั้นสารสนเทศ ยงัสามารถท าให้เราสามารถแก้ไขปัญหา (Solving 

Problem) ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า และรวดเร็วทนัเวลากบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
12.  บทบาทของสารสนเทศ (Role of Information) 

  การน าสารสนเทศไปใช ้3 ดา้น ดงัน้ี (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 2544 : 5) ดา้นการ
วางแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการด าเนินงาน นอกจากนั้ นสารสนเทศยังมีบทบาท 
ในเชิงเศรษฐกิจ ดงัน้ี (ประภาวดี  สืบสนธ์ 2543 : 7-8) 
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12.1 ช่วยลดความเส่ียงในการตดัสินใจ (Decision) หรือช่วยช้ีแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา (Problem  Solving) 

12.2 ช่วยหรือสนบัสนุนการจดัการ (Management) หรือการด าเนินงานขององคก์าร 
ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลมากข้ึน 

12.3 ใช้ทดแทนทรัพยากร (Resources) ทางกายภาพ เช่น กรณีการเรียนทางไกล 
ผูเ้รียนท่ีเรียนนอกห้องเรียนจริงสามารถเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัห้องเรียนจริงโดยไม่ตอ้ง
เดินทางไปเรียนท่ีหอ้งเรียนนั้น 

12.4 ใช้ในการก ากบั ติดตาม (Monitoring) การปฏิบติังานและการตดัสินใจเพื่อดู
ความกา้วหนา้ของงาน 

12.5 สารสนเทศเป็นช่องทางโน้มน้าว หรือชักจูงใจ (Motivation)nในกรณีของ 
การโฆษณาท่ีท าใหผู้ช้ม ผูฟั้งตดัสินใจเลือกสินคา้ หรือบริการนั้น 

12.6 สารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคญัของการศึกษา (Education) ส าหรับการ
เรียนรู้ผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ 

12.7 สารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งเสริมวฒันธรรม และสันทนาการ 
(Culture & Recreation) ในดา้นของการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดิทศัน์ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
เป็นตน้ 

12.8 สารสนเทศเป็นสินคา้และบริการ (Goods & Services) ท่ีสามารถซ้ือขายได ้
12.9 สารสนเทศเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งลงทุน (Investment) จึงจะไดผ้ลผลิตและบริการ 

เพื่อเป็นรากฐานของการจดัการและการด าเนินงาน 
 

กฎระเบียบ และเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 
ก าหนดหลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ

คณะรัฐมนตรี เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจดังานและการประชุม

ระหวา่ง ประเทศ พ.ศ.2549 
2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจดังานและการประชุม

ระหวา่ง ประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2522 
3. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจดังานและการประชุม

ระหวา่ง ประเทศ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555 
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4. มติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือว ัน ท่ี  5 กุมภาพันธ์  2556 ตามหนัง สือส านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 24 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556  เร่ือง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับค่าจา้งขั้นต ่า และเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) 

5. หนงัสือกระทรวงการคลงั ท่ี กค 0406840.4/ ลงวนัท่ี 6  มกราคม 2556  เร่ืองมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอตัราค่าจา้งขั้นต ่าและเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาด กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

6. มติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือว ันท่ี  10  พฤษภาคม 2559 ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 160 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เร่ือง การพฒันาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

7. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4/ว 26 ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 เร่ือง
พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2560 

8. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 1190 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 แนวทางปฏิบติัในการด าเนินการจดัหาพสัดุ 
ท่ีเก่ียวกบั ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของ
หน่วยงานของรัฐ 
 

1. ค านิยามศัพท์ส าคัญ 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  หมายความว่า ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรม การประชุมทาง

วชิาการหรือเชิงปฏิบติัการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบติัการการบรรยายพิเศษการฝึกศึกษาการ
ดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 ส่วนราชการส านกันายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม หรือเทียบเท่าฯ หรือไม่มีฐานะ
เป็นกรมแต่ หวัหนา้ส่วนราชการมีฐานะเป็นอธิบดี 

 บุคลากรของรัฐ  หมายความวา่  ขา้ราชการทุกประเภทรวมทั้งพนกังานลูกจา้งของส่วน
ราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 เจา้หน้าท่ี  หมายความว่า บุคลากรของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานตามระเบียบ 
น้ีหมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บแต่งานและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดว้ยตั้งใหป้ฏิบติั 

 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซ่ึงมิใช่บุคลากรของ
รัฐท่ีเขา้ฝึกอบรมตามโครงการหรือหลกัสูตรการฝึกอบรม 
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กรณีลูกจา้งตามสัญญาจา้งเหมา หากในสัญญาจา้งไม่ไดก้  าหนดให้ลูกจา้งสามารถเขา้รับ 
การอบรมฝึกอบรม หรือเดินทางไดส่้วนราชการตน้สังกดัก็จะอนุมติัให้ลูกจา้งตามสัญญาจา้งเหมา
เขา้ร่วมฝึกอบรมหรือเป็น เจา้หนา้ท่ีในการจดัฝึกอบรมไม่ได ้

ผูรั้บบ านาญ ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จจะไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐ 
การฝึกอบรม หมายความว่า  การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบติัการสัมมนา

ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบติัการการบรรยายพิเศษการฝึกศึกษาการดูงาน การฝึกงานหรือท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลกัสูตรและช่วงเวลาจดัท่ีแน่นอนท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

การฝึกอบรมประเภท ก  หมายความวา่  การฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกินก่ึงหน่ึงเป็น
ของรัฐ ซ่ึงเป็นขา้ราชการต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ ขา้ราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ขา้ราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้และระดบัสูง หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 

การฝึกอบรมประเภท ข  หมายความวา่  การฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกินก่ึงหน่ึงเป็น
บุคลากรของรัฐ ซ่ึงเป็นขา้ราชการต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบติังาน ระดบัช านาญงานและ
ระดบัอาวุโส ขา้ราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัปฏิบติัการ ระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ ขา้ราชต าแหน่งประเภทอ านวยการตน้ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมท่ีผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเกิน 
ก่ึงหน่ึงมิใช่ บุคลากรของรัฐ 

การดูงาน หมายถึง  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์ซ่ึงก าหนดไว้
ในโครงการ หรือหลกัสูตรการฝึกอบรม หรือก าหนดไวใ้นแผนการจดัการประชุมระหวา่งประเทศ
ให้มีการดูงานก่อนระหวา่งหรือหลงัการฝึกอบรมหรือการประชุมระหวา่งประเทศ และหมายความ
รวมถึงโครงการหรือหลกัสูตร การฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหน่วยของรัฐจดัข้ึน 

การฝึกงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ดว้ยการปฏิบติังาน ซ่ึงก าหนดไวใ้น
โครงการและรวมถึงการปฏิบติังานภาคสนามด้วยหรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การจัดงาน หมายความว่า การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตาม
นโยบายของทางราชการ 

ทั้งน้ี การจัดการแข่งขันกีฬา โดยมีวตัถุประสงค์ให้บุคลากรในกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพร่วมกิจกรรมเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์และความสามคัคีหรือเป็นการประกวดการแข่งขนั
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ภายในหน่วยงานไม่ถือ เป็นการจดังานตามภารกิจของส่วนราชการ แต่เป็นการจดัสวสัดิการให้
บุคลากรในหน่วยงานตามระเบียบ นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวสัดิการภายในส่วนราชการ 
พ.ศ.2547  ค่าอาหาร หมายความวา่ ค่าอาหารเชา้ อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ 

 
2. ลกัษณะพืน้ฐานของหลกัสูตร /โครงการฝึกอบรม 
 หลกัสูตร/โครงการฝึกอบรมท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ 

องค์กรปกครอง ทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นผูจ้ดั
อบรมตามภารกิจ ราชการ และเป็นผูจ้ดัส่งบุคลากรของหน่วยงานเขา้รับการฝึกอบรมท่ีส่วนราชการ
อ่ืนดงัน้ี  

 1. ส่วนราชการเป็นผูจ้ดัฝึกอบรมให้กบัส่วนราชการอ่ืน ตามภารกิจหน้าท่ีของส่วน
ราชการนั้น ดงัน้ี  

  1.1 ประชุมช้ีแจงให้ความรู้ ความเขา้ใจเพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้การประชุม
ช้ีแจง เช่น การจดัท างบประมาณของส านกังบประมาณ การประชุมช้ีแจงเร่ืองการปรับปรุงระบบ
ราชการของส านกัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นตน้ 

  1.2 ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เช่นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของ
ส านกังาน ก.พ และของกระทรวงมหาดไทย หลกัสูตรนกับริหารการทูต (นบท.) ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ และหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) ของวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
หลกัสูตรโรงเรียนสงครามจิตวทิยาของกระทรวงกลาโหม เป็นตน้ 

 2. ส่วนราชการเป็นผูจ้ดัฝึกอบรมให้กบัประชาชน เยาวชน อาสาสมคัรสาธารณสุข 
ผูสู้งอายุ ผูป้ระกอบการสถานพยาบาล และผูป้ระกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบติังานตามภารกิจหนา้ท่ีของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

 3. ส่วนราชการเป็นผูจ้ดัฝึกอบรมใหก้บัหน่วยงานภายในองคก์ร ดงัน้ี 
  3.1 ประชุมช้ีแจงแนวทาง หลกัเกณฑ ์หรือคู่มือในการปฏิบติังาน 
  3.2 ใหค้วามรู้พื้นฐาน 
  3.3 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
  3.4 พฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
  3.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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 4. ส่วนราชการเป็นผูจ้ดัส่งบุคลากรไปฝึกอบรมท่ีส่วนราชการอ่ืนหรือสถาบนัต่าง ๆ 
ดงัน้ี  

  4.1 เพื่อพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูงตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ. ก าหนด 
  4.2 เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร เช่น หลกัสูตร/โครงการฝึกอบรม สัมมนาของ 

สถาบนัการศึกษา หรือสถาบนัต่าง ๆ 
  4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เช่นหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม

หลกัสูตรสัมมนาของสถาบนัการศึกษา หรือสถาบนัต่าง ๆ 
 
3. แนวทางและขอบเขตการพจิารณางบประมาณรายการฝึกอบรม 

1. การจดัการฝึกอบรมควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ไม่ซ ้ าซ้อน ทั้งด้านจ านวนคน 
หลักสูตร ระยะเวลารวมทั้ งในแต่ละหลักสูตรควรตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
โดยจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บและความคุม้ค่าของการใชจ่้ายงบประมาณ (ประหยดั 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) 

2. การฝึกอบรม ใหแ้ก่หน่วยงานภายในและประชาชนทัว่ไป ควรมุ่งเนน้ให้เกิดผลลพัธ์ 
มากกว่าเชิงปริมาณ และควรสอดแทรกแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ในทุกหลกัสูตรรวมทั้งการเผยแพร่โครงการพระราชด าริ เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

3. พิจารณาใช้สถานท่ีราชการ และวิทยากรควรเป็นบุคลากรของรัฐเป็นล าดับแรก 
รวมทั้งพิจารณาจ านวนคน และระยะเวลาอบรมใหเ้หมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

4. หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ควรพิจารณาทบทวนให้
เป็นไปอยา่ง เหมาะสมและประหยดั โดยค านึงถึงปัจจยัทีมีผลต่อค่าใชจ่้าย เช่น ระยะเวลาการศึกษา 
ดูงาน อตัราชั้นค่าโดยสารเคร่ืองบินและให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2559  เร่ืองการพฒันาบุคลากรภาครัฐโดยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (หนงัสือ
ส านกัเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 160 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559) ดงัน้ี 

4.1 ควรเน้นการดูงานในประเทศ ตามสถานท่ีและกิจกรรมเป้าหมายท่ีเหมาะสม 
เช่น โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

4.2 หากเป็นการดูงานในประเทศเพื่อนบา้นบริเวณพื้นท่ีชายแดน ควรพิจารณาการ
พกัคา้งในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้ผูมี้รายได้น้อย และผูป้ระกอบธุรกิจตามแนวชายแดนได้
ด าเนินธุรกิจชุมชนและไดป้ระโยชน์จากการดูงาน 
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4.3 ในกรณีจ าเป็นตอ้งดูงาน ณ ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือ
ศึกษาต้นแบบ ให้พิจารณาการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศสมาชิกประชาอาเซียนหรือ 
บวกสามไดแ้ก่ สาธารณรัฐชาชนจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้เป็นล าดบัแรก 

5. ควรมีการบูรณาการแผนหรือหลักสูตรการฝึกอบรมระหว่างหน่วยงานภายใน
กระทรวง กรณี หลกัสูตรท่ีมีความสอดคล้องและมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกนัเพื่อเป็นการประหยดั
งบประมาณ และลดความซ ้ าซอ้น 

6. การจัดฝึกอบรมไม่ให้จัดท าของแจก/ของท่ีระลึก เ ส้ือ เป็นต้น ให้แก่ผู ้เข้ารับ 
การฝึกอบรม/ ผูจ้ดัฝึกอบรม 

7. ควรปรับวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อเป็นการประหยดัและรองรับนโยบายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Digital Economy) 

8. หลกัสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการก ากบั ตรวจสอบ และ
ตดัสินหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่ควรจดัใหมี้กลุ่มเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งบุคลากรในองคก์รของตนเองกบั
ขา้ราชการระดบัสูงของ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และนักธุรกิจจากภาคเอกชน เพราะจะน ามาซ่ึง 
การสร้างเครือข่ายระบบระหวา่งกนัจนอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการก ากบั ตรวจสอบ 
และตดัสินหน่วยงานอ่ืน ๆ ได ้

9. การจดัฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอกทั้งบุคลากรในภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ 
ควรให้พิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรภายนอกท่ีเขา้มาร่วมฝึกอบรม สัมมนาและผูเ้ขา้ร่วม 
การฝึกอบรม ควรมีส่วนร่วมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในฝึกอบรมดว้ย 

10.   ควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมท่ีผ่านมาเพื่อน ามาใชพ้ิจารณา
ปรับปรุง หลกัสูตรให้ทนัต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความเหมาะสม ชดัเจน 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท 
1. การฝึกอบรมประเภท  ก  หมายความว่า การฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกเกินก่ึงหน่ึง 

อบรมเป็นบุคลากรของรัฐซ่ึงเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ ประเภท
วิชาการ ระดับเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิประเภทอ านวยการ ระดับสูงประเภทบริหารระดับต้น
ระดบัสูง หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 

2. การฝึกอบรมประเภท  ข  หมายความว่า การฝึกอบรมท่ีผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเกิน 
ก่ึงหน่ึงเป็นบุคลากรของรัฐซ่ึงเป็นขา้ราชการต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน ระดบัช านาญ
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งานและระดบั อาวุโสขา้ราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัปฏิบติัการระดบัช านาญการและ
ระดบัช านาญการพิเศษ ขา้ราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 

3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกหมายความว่าการฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิน 
ก่ึงหน่ึงมิใช่บุคลากรของรัฐ 

กรณส่ีวนราชการเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
1. ตอ้งไดรั้บอนุมติัโครงการ / หลกัสูตรการฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจา้ของ

งบประมาณก่อน 
2. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกจดัไดเ้ฉพาะในประเทศเท่านั้น  

 บุคคลทีจ่ะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังานและการประชุม

ระหวา่งประเทศ พ.ศ.2555 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) ขอ้.10 ก าหนดวา่บุคคลท่ีจะเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย
ในการฝึกอบรมตามระเบียบน้ีไดแ้ก่ 

1. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผูมี้เกียรติ และผูติ้ดตาม 
2. เจา้หนา้ท่ี 
3. วทิยากร 
4. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
5. ผูส้ังเกตการณ์ 

 ค่าใชจ่้ายตามระเบียบการจดัการฝึกอบรมใหส่้วนราชการท่ีจดัการฝึกอบรมเป็นผูเ้บิกจ่าย 
แต่ถา้จะเบิกจ่ายจากส่วนราชการตน้สังกดัให้ท าได้เม่ือส่วนราชการท่ีจดัการฝึกอบรมร้องขอและ
ส่วนราชการตน้สังกดัตกลงยนิยอม 
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5. การเทยีบต าแหน่ง 
 หลกัเกณฑ์การเทียบต าแหน่งบุคคลท่ีมีสิทธิเบิกค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมของประธาน 

แขกผูมี้เกียรติ  ผูติ้ดตาม เจ้าหน้าท่ี วิทยากร และผูส้ังเกตการณ์ท่ีมิใช่บุคลากรของรัฐให้เทียบ
ต าแหน่ง ดงัน้ี 
ตารางที ่ 1  การเทียบต าแหน่งบุคคลท่ีมีสิทธิเบิกค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
 

ประเภทบุคคล การเทียบต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. ประธาน/แขกผูมี้เกียรติ /
ผูติ้ดตาม/ผูส้ังเกตการณ์ 

เทียบตามต าแหน่งคร้ังสุดทา้ยก่อน
ออกจากราชการ  
 หรือตามท่ีกระทรวงการคลงัไดเ้ทียบ
ระดบัไวแ้ลว้ 

 

2. วทิยากรฝึกอบรม  
ประเภท ก 
     ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 

 ให้ เ ทียบ เท่ าต าแหน่ง  ประ เภท
บริหารระดบัสูง 
 ใหเ้ทียบเท่าต าแหน่ง ประเภท
อ านวยการระดบัตน้ 

เว ้นแต่วิทยากรท่ีเคยเป็น
บุคลากรภาครัฐมาแล้วให้
เ ที ยบตามต าแหน่งค ร้ั ง
สุ ด ท้ า ย ก่ อ น อ อ ก จ า ก
ราชการหรือออกจากงาน 

3. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม • ประเภท ก : ไม่เกินสิทธิของ
ต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
„ ประเภท ข : ไม่เกินสิทธิของ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ 
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การเทียบสิทธิลูกจ้างและพนักงานราชการ 
ตารางที ่ 2  การเทียบสิทธิลูกจา้งและพนกังานราชการ 
 

ประเภท เทยีบเท่าข้าราชการประเภท 

 ลูกจ้างประจ า ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน 
 พนักงานราชการ 

1. กลุ่มงานบริการ/เทคนิค 
2. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป/วชิาชีพเฉพาะ 

2.1 เร่ิมรับราชการ ‟ 9  ปี 
2.2 รับราชการ 10 ‟ 17  ปี 
2.3 รับราชการ 17  ปีข้ึนไป 

(ผูไ้ดรั้บค่าตอบแทนในอตัราสูงสุดของบญัชี
อตัราค่าตอบแทน) 

3. กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
3.1 เร่ิมรับราชการ ‟ 4  ปี 
3.2 รับราชการ 5 ‟ 10  ปี 
3.3 รับราชการ 10  ปีข้ึนไป 
(ผูไ้ดรั้บค่าตอบแทนในอตัราสูงสุดของบญัชี
อตัราค่าตอบแทน) 

4. กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน 
 
 
ประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ 
ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ 
ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
ประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญ 
 
 
ประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ 
ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ 
ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
ประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญ 
 
ประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญ 

 
6.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ค่าใชจ่้ายท่ีเบิกไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการจดั

งานและการประชุมระหวา่งประเทศ พ.ศ.2555 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555  มี 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี  1  ค่าใชจ่้ายภาคผูจ้ดัการฝึกอบรม 
 ส่วนท่ี  2  ค่าใชจ่้ายภาคผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

1. ค่าลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม 
2. ค่าใชจ่้ายซ่ึงผูจ้ดัการฝึกอบรมไม่จดัใหเ้บิกจ่ายตามขอ้ 26 วรรคสอง 
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6.  ค่าใช้จ่ายภาคผู้จัดการฝึกอบรม 
 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมมี  2  ประเภท 

1. ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นดุลพินิจหวัหน้าส่วนราชการเบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม
และประหยดั ดงัน้ี 

1.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม (เช่น ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าเช่าหอ้งประชุม  ค่าใชส้ถานท่ีวดั หรือโรงเรียน เป็นตน้) 

1.2 ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด-การฝึกอบรม  (เช่น ค่าจา้งพิธีกรมาท าหนา้ท่ีเป็นพิธีกรใน
การเปิด ‟ ปิด การฝึกอบรมหรือมีการแสดงในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรมก็เขา้หลกัเกณฑข์อ้น้ี) 

1.3 ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ (เช่น ค่าดินสอหรือกระดาษปากกา) 
1.4 ค่าประกาศนียบตัร (เช่น ค่าจดัท าประกาศนียบตัร ค่าปร๊ินท์ประกาศนียบตัร 

เป็นตน้) 
1.5 ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ ์ (เช่น  ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ

บรรยาย หรือค่าพิมพเ์อกสารประกอบการบรรยายตามร้านจา้งถ่ายเอกสาร) 
1.6 ค่าหนงัสือส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  (เช่น ค่าซ้ือหนงัสือซ่ึงตอ้งใช้ในการ

ฝึกอบรมหรือค่าลิขสิทธ์ิในหนงัสือซ่ึงตอ้งใชใ้นการฝึกอบรม) 
1.7 ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  (เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่ือมต่อสัญญาณ) 
1.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  (เช่น ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย

เอกสารหรือค่าเช่าเคร่ือง Multimedia เป็นตน้) 
1.9 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  (เช่น ชา กาแฟ และขนมต่าง ๆ) 

2. รายการท่ีมีอตัราก าหนด 
2.1 ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (หมายถึง 

ค่ากระเป๋าหรือ ส่ิงของท่ีสามารถบรรจุเอกสารในการฝึกอบรมได้ เช่น ค่าแฟ้ม ถุงผา้ กระเป๋าใน
เอกสารรวมทั้ง Handy Drive ซ่ึงบรรจุขอ้มูลในการฝึกอบรม) 

2.2 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (หมายถึง  ค่าของท่ีระลึกให้กบัสถานท่ีดูงานซ่ึง
สามารถเบิกไดใ้นอตัราไม่เกินแห่งละ1,500 บาท แต่ไม่รวมถึงค่าเขา้ชมสถานท่ีดูงาน) 

2.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร (หมายถึง  สมนาคุณวิทยากรเป็นค่าใช้จ่ายซ่ึงสามารถ
เบิกจ่ายไดต้ามระเบียบฝึกอบรม) 

2.4 ค่าอาหาร (หมายถึง  ค่าอาหารม้ือหลกั 3 ม้ือ คือ ม้ือเชา้ กลางวนั และเยน็เท่านั้น 
ดงันั้นผูจ้ดัการฝึกอบรมจะเล้ียงอาหาร (ขา้วตม้รอบดึกหาร) เกิน 3 ม้ือไม่ได ้มิเช่นนั้นตอ้งตกลง
กระทรวงการคลงั 
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2.5 ค่าเช่าท่ีพกั (หมายถึง ค่าเช่าท่ีพกัในการฝึกอบรมซ่ึงผูจ้ ัดเป็นผูจ้ ัดให้ และ
สถานท่ีพกัจะเป็นโรงแรม บา้นพกัของทหาร บา้นพกัของกรมอุทยาน หรือแมแ้ต่โฮมสเตยก์็ได)้ 

2.6 ค่ายานพาหนะ (หมายถึง  ค่ารถท่ีผูจ้ดัการฝึกอบรมจดัให้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบ 
เป็นการใชร้ถของส่วนราชการผูจ้ดัหรือส่วนราชการอ่ืนซ่ึงผูจ้ดัยืมมาจากส่วนราชการอ่ืนหรือค่าเช่า
เหมา ยานพาหนะซ่ึงผูจ้ ัดเป็นผูจ้ดัให้แก่บุคคลตามขอ้ 10  ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีผูจ้ดัการฝึกอบรม 
สามารถเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบ 

 
7.  ค่าสมนาคุณวทิยากร 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังานและการ

ประชุมระหวา่งประเทศ  พ.ศ.2555 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555  ขอ้ 14 ก าหนดหลกัเกณฑ์
และอตัราดงัน้ี  

ค่าสมนาคุณวทิยากรแบ่งเป็น  3  ลกัษณะ 
ตารางที ่ 3   ค่าสมนาคุณวทิยากร 

 

ลกัษณะค่าสมนาคุณวทิยากร หลกัเกณฑ์การจ่าย 
1. การบรรยาย จ่ายไดไ้ม่เกิน  1  คน 
2. การอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายไดไ้ม่เกิน  5  คน รวมผูด้  าเนินการ

อภิปรายท่ีท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัวทิยากร 
3. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั/แบ่งกลุ่มอภิปราย/ 
ท ากิจกรรม 

จ่ายไดไ้ม่เกินกลุ่มละ  2  คน 

กรณีจ านวนวทิยากรเกินกวา่ท่ีก าหนด ใหเ้ฉล่ียจ่ายภายในวงเงินท่ีเบิกจ่ายไดต้ามหลกัเกณฑ ์
 

 วธีิการนับช่ัวโมงการฝึกอบรม 
1. ใหน้บัตามเวลาท่ีก าหนดในตารางการฝึกอบรม 
2. ไม่ตอ้งหกัเวลาท่ีพกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
3. แต่ละชัว่โมงการฝึกอบรมตอ้งมีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 50 นาที 
4. กรณีก าหนดเวลาไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ค่าสมนาคุณให้เบิกจ่ายได ้

ก่ึงหน่ึง 
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อตัราค่าสมนาคุณวทิยากร 
ตารางที ่ 4   อตัราค่าสมนาคุณวทิยากร 

 

ระดบัการฝึกอบรม บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐ 
ประเภท ก. ไม่เกินชัว่โมงละ 800  บาท ไม่เกินชัว่โมงละ 1,600  บาท 
ประเภท ข./บุคคลภายนอก ไม่เกินชัว่โมงละ 600  บาท ไม่เกินชัว่โมงละ 1,200  บาท 
        

 ข้อมูลพจิารณาประกอบการจ่ายค่าสมนาคุณวทิยากร 
1. การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรตามระเบียบ ตอ้งเป็นการฝึกอบรมตามค่านิยามของ

ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจดังานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2555 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555  เท่านั้น 

2. กรณีท่ีส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องใช้วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์พิเศษเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลกัสูตรท่ีก าหนด และจะจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรเกินอัตราท่ีก าหนดโดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ 

ข้อส าคัญทีพ่งึระวงัในการจ่ายค่าสมนาคุณวทิยากร 
1. การฝึกอบรมท่ีส่วนราชการเป็นผูจ้ดั หรือจดัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ถา้วิทยากรไดรั้บ 

ค่าวิทยากรจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้ส่วนราชการผูจ้ดัการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร 
จากทางราชการท่ีจดัเวน้แต่จะท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเป็นอยา่งอ่ืน 

2. กรณีวิทยากรสังกดัส่วนราชการผูจ้ดัฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการผูจ้ดัฝึกอบรมในการพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไดต้ามความจ าเป็น เหมาะสม และ 
ไม่เกินอตัราท่ีก าหนด 

3. การจ่ายค่าสมนาคุณวทิยากรใหใ้ชแ้บบใบส าคญัรับเงินส าหรับวิทยากรเป็นหลกัฐาน 
การจ่าย 

 ตัวอย่าง 
1. วิทยากรบรรยาย  2  คน ระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00  ‟ 12.00 น. ค่าสมนาคุณวิทยากร

ชัว่โมงละ600 บาท จ่ายค่าวทิยากรไดค้นละ  900 บาท  (600 x 3 ชัว่โมง / 2 คน = 900 บาท) 
2. วทิยากรอภิปรายเป็นคณะ 6  คน ระยะเวลาตั้งแต่เวลา 13.00 ‟ 16.00 น. ค่าสมนาคุณ

วิทยากรชัว่โมงละ 600 บาท จ่ายค่าวิทยากรไดค้นละ 1,500 บาท (600 บาท x 3 ชัว่โมง x 5 คน / 6 
คน = 1,500 บาท) 
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3. วิทยากรประจ ากลุ่ม การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติักลุ่มละโดยมี 3 คน ระยะเวลาตั้งแต่เวลา  
9.00 ‟ 12.00 น. ค่าสมนาคุณวิทยากรชัว่โมงละ 600 บาท จ่ายค่าวิทยากรประจ ากลุ่มไดค้นละ 1,200 
บาท (600 x 3 ชัว่โมง x 2 คน = 1,200 บาท) 
 

8.  ค่าอาหาร 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการผูจ้ดัฝึกอบรมจดัอาหารมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ให้อยู่ในดุลพินิจส่วนราชการจะจดัอาหารก่อน ระหว่าง หรือหลงัการฝึกอบรมได้
ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั 

2. ในโครงการหรือหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีมีการจดัอาหารให้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
โดย แยกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ประเภทขา้ราชการ และบุคคลภายนอกให้เบิกค่าอาหารได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
ไม่เกินอตัราดงัน้ี 

อตัราค่าอาหารการฝึกอบรมประเภทข้าราชการ (บาท : วัน: คน) 
ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอตัราค่าแรงขั้นต ่า (ว 5 ลง 14 ม.ค. 56) 

ตารางที ่ 5  อตัราค่าอาหารการฝึกอบรมประเภทขา้ราชการ ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอตัราค่าแรงขั้นต ่า (ว 5 ลง 14 ม.ค. 56) 

 

ประเภทการฝึกอบรม 
สถานทีร่าชการ สถานทีเ่อกชน 

จดัไม่ครบม้ือ จดัครบม้ือ จดัไม่ครบม้ือ จดัครบม้ือ 
ประเภท ก. ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 1,200 
ประเภท ข. ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน  600 

 
อตัราค่าอาหารการฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก (บาท : วนั :  คน) 

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2555 
ตารางที่  6  อตัราค่าอาหารการฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555 

 

ประเภทการฝึกอบรม 
สถานทีร่าชการ สถานทีเ่อกชน 

จดัไม่ครบม้ือ จดัครบม้ือ จดัไม่ครบม้ือ จดัครบม้ือ 
บุคคลภายนอก ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 800 
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9. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการ

ประชุมระหวา่ง ประเทศ พ.ศ.2549  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555 ขอ้ 8 ซ่ึงแมค้่าใชจ่้าย
รายการน้ีจะสามารถเบิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ขณะน้ีมาตรการประหยดัยงัใชบ้งัคบั
อยู่ ตามหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด กค 0406.4/ว 840 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 เร่ือง
มาตรการบรรเทา ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้ นต ่ าและเพิ่มขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) จึงตอ้งเป็นไปตามมาตรการประหยดัหาก
ส่วนราชการผูจ้ดัการฝึกอบรมไม่สามารถปฏิบติัตามมาตร การปฏิบติัไดต้อ้งขออนุมติัหวัหนา้ส่วน
ราชการเจา้ของงบประมาณเพื่อขอเบิกจ่ายเกิน ไวต้ามมาตรการประหยดั 

 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการฝึกอบรม/ประชุม 
1. สถานท่ีราชการเบิกไดไ้ม่เกิน 35 บาท/ม้ือ/คน 
2. สถานท่ีเอกชนเบิกไดไ้ม่เกิน 50 บาท/ม้ือ/คน 

 ขอ้ส าคญัท่ีพึงระวงัในการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
1. การประมาณจ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อสั่งจองอาหาร อาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม โดยใชห้ลกัเกณฑเ์พิ่ม/ลดไม่เกินร้อยละ 10  ตามเป้าหมายของโครงการ 
2. จาก ขอ้ 1 ขอเบิกตามท่ีจ่ายจริงเน่ืองจากผูเ้ขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนาให้มา 

ไม่ครบถว้น เสนออธิบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายช้ีแจงเหตุผลพร้อมปัญหาและอุปสรรค 
3. จาก ขอ้ 1 กรณีผูเ้ขอ้บรมส่วนท่ีเพิ่มส่งผลกระทบต่อวงเงิน เกินกวา่โครงการท่ีไดรั้บ

อนุมติัอธิบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้สนอพร้อมช้ีแจงเหตุผล 
4. ควบคุมการลงทะเบียนของผูเ้ขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนาให้เป็นไปดว้ยความ

เหมาะสม ครบถว้น และถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
5. เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกค่าใชจ่้ายใหช้ดัเจนในการประชุมแต่ละคร้ังผูจ้ดัฝึกอบรม

จะต้องแจ้งรายละเอียดโครงการและการจดัอาหารก่อนฝึกอบรม ระหว่างการอบรมและหลัง
ฝึกอบรมไปยงัส่วนราชการท่ีจดัส่งผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพื่อประกอบการเบิกจากตน้สังกดั 
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10. ค่าเช่าทีพ่กั 
 ในโครงการจดัอบรมมีการจดัท่ีพกัหรือออกค่าเช่าท่ีพกัให้แก่บุคคลตามขอ้ 10  แห่ง

ระเบียบ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ฯ ส่วนราชการผู ้จ ัดเบิกค่าเช่าท่ีพักได้เท่าจ่ายจริงไม่เกินอัตรา
กรมบญัชีกลางก าหนดโดยมี หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมประเภท ข  และบุคคลภายนอก ผูส้ังเกตการณ์และเจา้หน้าท่ี
อ านวยการระดบัตน้ ประเภทวชิาการระดบัปฏิบติัการ ช านาญการ  ช านาญการพิเศษ ประเภททัว่ไป 
ระดบัปฏิบติังาน ช านาญงาน อาวุโส โดยให้พกัรวมกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปให้พกัห้องพกัคู่ เวน้แต่ 
ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพกัคู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้ หัวหน้าส่วนราชการผูจ้ดัฝึกอบรมอาจ 
จดัใหห้อ้งพกัคนเดียวได ้

2. ผูส้ังเกตการณ์และเจา้หน้าท่ีต าแหน่งประเภทระดบัตน้ ระดบัสูง หรือต าแหน่งท่ี
เทียบเท่าต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง ประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ ประเภท
ทัว่ไป ระดบัพิเศษ อาจจดัใหห้อ้งพกัคนเดียวก็ได ้

3. ส าหรับประธานในพิธีเปิดหรือปิด และผูติ้ดตาม หรือวิทยากรห้องพกัคนเดียวหรือ
ใหพ้กั หอ้งพกัคู่ก็ได ้และเบิกค่าใชจ่้ายค่าเช่าท่ีพกัไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอตัราการฝึกอบรม 

 
อตัราค่าเช่าทีพ่กัตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอตัราค่าแรงขั้นต ่า (ว 5 ลง 14 ม.ค. 56) 
ตารางที ่ 7   อตัราค่าเช่าท่ีพกัตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอตัราค่าแรงขั้นต ่า (ว 5 ลง 
14 ม.ค. 56) 
 

ประเภทการฝึกอบรม 
เกณฑ์กรมบัญชีกลาง 

ค่าเช่าหอ้งพกัคนเดียว 
(บาท : คน : วนั) 

ค่าเช่าหอ้งพกัคู่ 
(บาท : คน : วนั) 

ประเภท ก. ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 
ประเภท ข. ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 
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อตัราค่าทีพ่กัการฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก (บาท : วนั : คน) 
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2549 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

ตารางที่  8   อตัราค่าท่ีพกัการฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก (บาท : วนั : คน) ระเบียบว่าด้วย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2549 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 

 

ประเภทการฝึกอบรม 
เกณฑ์กรมบัญชีกลาง 

ค่าเช่าหอ้งพกัคนเดียว 
(บาท : คน : วนั) 

ค่าเช่าหอ้งพกัคู่ 
(บาท : คน : วนั) 

บุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 
 
 ท่ีพกัในการฝึกอบรมมี  2  ลกัษณะดงัน้ี 

1. ผูจ้ดัการฝึกอบรมจดัท่ีพกัใหต้ามอตัราระเบียบฝึกอบรม 
2. ผูจ้ดัการฝึกอบรมไม่จดัท่ีพกัให้แต่ประสานท่ีพกัให้แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมตาม 

ขอ้ 10 วรรคสองผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเอาใบเสร็จของโรงแรมท่ีผูจ้ดัประสานกลบัไปเบิกจากตน้
สังกัดได้ตารมระเบียบฝึกอบรม โดยจะต้องพกัท่ีโรงแรมซ่ึงผูจ้ ัดประสานให้เหมือนกับกรณี 
ท่ีผูจ้ดัการฝึกอบรมจดัท่ีพกัให ้
 

11. หลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน 
 กรณีพนักงานขับรถยนต์ได้รับมอบหมายขับรถยนต์ราชการเพื่อรับส่งเจ้าหน้าท่ี 
ผูจ้ดัฝึกอบรม แขกผูมี้เกียรติ  วิทยากร ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ผูส้ังเกตการณ์ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการอนุมติัให้เดินทางไปราชการและการจดัประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 
และท่ีแก้ไขเพิ่ม เ ติม  กรณีดังกล่าวจะถือว่าต้อง เป็นเจ้าหน้า ท่ีตามค่ านิยามของระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
พ.ศ.2549 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 4  ดว้ยหรือไม่ 
 ส านกักฎหมาย กรมบญัชีกลางไดต้อบหารือน้ีวา่ กรณีพนกังานขบัรถยนตไ์ดรั้บอนุมติั
ใหท้  าหนา้ท่ีขบัรถยนตรั์บส่งเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัฝึกอบรม ประธาน  แขกผูมี้เกียรติ  การฝึกอบรมวิทยากร 
ผูส้ังเกตการณ์ในโครงการฝึกอบรมของส่วนราชการ จึงถือว่าพนักงานขบัรถยนต์เป็นเจา้หน้าท่ี 
ตามค่านิยมขอ้ 4 การเบิกค่าใชจ่้ายตอ้งถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 
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12. ค่าเบีย้เลีย้ง 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังาน การประชุม

ระหวา่ง พ.ศ.2549 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555 ขอ้ 18 ก าหนด 
1. ส่วนราชการผูจ้ดัฝึกอบรมไม่จดัอาหารท่ีพกัหรือยานพาหนะทั้งหมด หรือจดัให้

บางส่วนให้ ส่วนราชการท่ีจดัการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนท่ีขาดให้แก่บุคคล
ไดแ้ก่ ประธานพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม แขกผูมี้เกียรติ และผูติ้ดตาม  เจา้หนา้ท่ีตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีวทิยากรก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

2. ส าหรับผูรั้บเข้าฝึกอบรมและผูส้ังเกตการณ์ท่ีเป็นให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดทั้งน้ี 
ตาม หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

ปัจจุบนัอตัราค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใชจ่้ายในการ เดินทางไปราชการ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 ดงัน้ี 
ตารางที่  9  อตัราค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ่้ายใน 
การ เดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 
 

ข้าราชการ 
อตัรา 

(บาท : วนั: คน) 
ผูด้  ารงต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัอาวุโสลงมา 
ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพิเศษ
ลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้หรือ 
ต าแหน่งระดบั 8 ลงมา หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 

240 

ผูด้  ารงต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง 
ต าแหน่งประเภทบริหารหรือต าแหน่งระดบั 9  
ข้ึนไปหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า  

270 

 

กรณีผูจ้ดัอบรมจดัอาหารบางม้ือระหว่างการฝึกอบรม การจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงให้แก่ผูมี้
สิทธิตอ้งหกัค่าเบ้ียเล้ียงในอตัราม้ือละ 1 ใน 3 ของอตัราค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางต่อวนั 
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12.1 ค่าเบ้ียเล้ียงกรณีจดัอาหาร 
 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด ดงัน้ี 

1. จดัอาหารครบทุกม้ือ ใหง้ดเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
2. จดัอาหาร 2 ม้ือ เบิกได ้1 ใน 3 ของอตัราเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
3. จดัอาหาร 1 ม้ือ เบิกได ้2 ใน 3 ของอตัราเบ้ียเล้ียงเดินทาง 

12.2 การค านวณเวลาเพื่อเบิกค่าเบ้ียเล้ียง 
12.2.1 กรณีพกัแรม 
  ให้นับตั้ งแต่เวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยู่หรือสถานท่ีปฏิบัติ

ราชการปกติจนกลับถึงสถานท่ีปฏิบติัราชการปกติให้นับวนัท่ีและเวลาเดินทางตั้งแต่ออกจาก
บา้นพกั/ท่ีท างาน จนถึงวนักลบัถึงบา้นพกั/ท่ีท างานให้นบั 24  ชัว่โมง เป็น 1 วนัชัว่โมง ส่วนท่ีเกิน 
24 ชัว่โมง มากกวา่ 12 ชัว่โมงใหน้บัเป็น 1 วนัหากนบัไดเ้กิน 6 ชัว่โมง ข้ึนไปใหปั้ดทิ้ง 

12.2.2 กรณีไม่พกัแรม 
  หากนบัไดไ้ม่เกิน 24 ชัว่โมง แต่นบัไดเ้กิน 12 ชัว่โมง ใหน้บัเป็น 1 วนั 
12.2.3 กรณีเดินทางล่วงหนา้หรือภายหลงัเสร็จส้ินปฏิบติัการ  

 กรณีผูเ้ดินทางมีเหตุส่วนตวัโดยได้รับอนุมติัให้ลากิจหรือลาพกัผ่อน
ตามระเบียบฯ 

12.2.3.1 การเดินทางล่วงหนา้ ใหเ้ร่ิมนบัเวลาตั้งแต่เร่ิมปฏิบติัราชการ  
12.2.3.2 การเดินทางกลับภายหลัง ให้นับเวลาเม่ือส้ินสุดปฏิบัติ

ราชการ  
 

ตัวอย่าง    นาย เอ เดินทางไปอบรมโดยออกจากบา้นพกั วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 
06.00 น. และเดินทางกลับถึงบ้านพักว ันท่ี  3 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.  ในระหว่าง 
การฝึกอบรมมีการจดัเล้ียงอาหารกลางวนัทุกวนั สามารถค านวณเบ้ียเล้ียง ดงัน้ี 

1 พ.ค.   2 พ.ค.   3 พ.ค.   3 พ.ค. 
06.00   06.00   06.00   20.00 

 
    24 ชัว่โมง       24 ชัว่โมง         14 ชัว่โมง 
    = 1 วนั              = 1 วนั          = 1 วนั 

รวมค านวณเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการคร้ังน้ีได ้เท่ากบั 3 วนั (240 *3 วนั = 720 
บาท) หกัเล้ียงอาหาร 3  ม้ือ (80 * 3 ม้ือ = 240 บาท) คงเหลือเบ้ียเล้ียงจ านวน 720 - 240  = 480 บาท 
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13. ค่าพาหนะเดินทาง 
 ใหเ้บิกค่าพาหนะไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น  เหมาะสมและประหยดั 

1. กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผูจ้ดั/ยืมมาจากส่วนราชการอ่ืน/รถเช่าตาม
สัญญาเช่าให้เบิกค่า น ้ ามันเช้ือเพลิงตามจ่ายจริงแต่ถ้าเช่าเหมายานพาหนะ (รถจ้างเหมา) ให้
ด าเนินการตามระเบียบจดัซ้ือจดัจา้ง หากการจา้งเหมาวงเงินตั้งแต่ 5,000  บาทข้ึนไป ตอ้งด าเนินการ
ในระบบ e-GP และควรจา้งเหมาจากผูมี้อาชีพโดยตรง/ระบุหมายเลขทะเบียนรถท่ีจา้งเหมา/ผูข้บัรถ
มีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนตส์าธารณะและระบุ เส้นทางในการเดินทางท่ีชดัเจน 

2. กรณีใชย้านพาหนะประจ าทางใหเ้บิกตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
ไปราชการโดยอนุโลม 

2.1 การฝึกอบรมประเภท  ก  จดัตามสิทธิข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 
ยกเวน้เคร่ืองบินใหใ้ชช้ั้นธุรกิจแต่ถา้เดินทางไม่ไดใ้หโ้ดยชั้นหน่ึง 

2.2 การฝึกอบรมประเภท ข  จดัตามสิทธิขา้ราชการประเภททัว่ไปช านาญงาน 
2.3 การฝึกอบรมบุคคลภายนอกจัดตามสิทธิข้าราชการประเภททั่วไประดับ

ปฏิบติังาน  
3. กรณีวิทยากรมีถ่ินท่ีอยู่ในทอ้งท่ีเดียวกับสถานท่ีจดัฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าพาหนะ

รับจา้งไป-กลบั แทนการจดัรถรับส่งวิทยากรได้โดยให้ใช้แบบใบส าคญัรับเงินตามท่ีระเบียบฯ 
ก าหนดเป็นหลกัฐานการจ่าย 

4. การเบิกค่าพาหนะไป‟กลบัในแต่ละวนัจากท่ีอยู/่ท่ีพกั/ท่ีท างานถึงสถานท่ีฝึกอบรม
ของประธานพิธีเปิด/แขกผู ้มี เกียรติผู ้ติดตาม/เจ้าหน้าท่ี/วิทยากร/ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมและ 
ผูส้ังเกตการณ์ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการท่ีจดัฝึกอบรมหรือส่วนราชการตน้สังกดั 

 

การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมท่ีผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหน่ึง 

มิใช่รัฐ เช่น อบรมกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอาสาสมคัรสาธารณสุขผูสู้งอายุผูป้ระกอบการสถานบริการ
ธุรกิจ สุขภาพเป็นตน้ โดยใหจ้ดัไดเ้ฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 
 กรณีผูจ้ดัการฝึกอบรมไม่จดัอาหาร ท่ีพกัหรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจดัให้บางส่วน 
ใหส่้วนราชการ ผูจ้ดัการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม ดงัน้ี 

1. ค่าอาหาร (ค่าเบ้ียเล้ียง) 
1.1 ไม่จดัอาหารทั้ง 3 ม้ือเหมาจ่ายได ้ไม่เกินคนละ 240 บาท/วนั 
1.2 จดัอาหารให ้1 ม้ือเหมาจ่ายได ้ไม่เกินคน 160 บาท/วนั 
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1.3 จดัอาหารให ้2 ม้ือเหมาจ่ายได ้ไม่เกินคนละ 80 บาท/วนั 
2. ค่าเช่าท่ีพกัเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 500 บาท/วนั 
3. ค่าพาหนะจ่ายจริงตามสิทธิข้าราชการประเภททัว่ไประดับปฏิบัติงาน (ห้ามเบิกค่า

เคร่ืองบิน) การเบิกค่าอาหารค่าเช่าท่ีพกัและค่ายานพาหนะของผูเ้ขา้อบรมท่ีเป็นบุคคลภายนอกให้ใช้
แบบใบส าคญัรับ เงินตามตวัอยา่งขา้งทา้ยระเบียบ 
 

1. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ในการส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมให้ส่วนราชการตน้สังกดัอนุมติัเฉพาะผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจนวนท่ีเหมาะสมค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมใน
การปฏิบติังาน 

1.1 ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท านองเดียวกนัท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนให้เบิก
ไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอตัราท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกอบรมเรียกเก็บ 

1.2 เบ้ียเล้ียงค่าท่ีพกัค่าพาหนะในการเดินทางเขา้รับการฝึกอบรม 
1.2.1 ถา้ค่าลงทะเบียนรวมไวห้มดแลว้หรือผูจ้ดัออกใหท้ั้งหมดตอ้งงดเบิก 
1.2.2 ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือผู ้จ ัดไม่จัดอาหารท่ีพัก

ยานพาหนะ ให้ผูเ้ขา้รับการ ฝึกอบรมเบิกในส่วนท่ีไม่ไดอ้อกให้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการยกเวน้ 

1.3 ค่าเช่าท่ีพกัใหเ้บิกจ่ายจริงไม่เกินอตัราค่าเช่าท่ีพกัตามระเบียบ การฝึกอบรมก าหนด 
(หลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าเช่าท่ีพกัพร้อม Folio) 

1.4 ค่าเบ้ียเล้ียงเบิกเฉพาะส่วนท่ีผูจ้ดัฝึกอบรมไม่จดัอาหาร (ตามวิธีการค านวณค่าเบ้ีย
เล้ียง กรณีผูจ้ดัฝึกอบรมมีการจดัอาหารใหไ้ม่ครบทุกม้ือ) 

 
2. การจัดจ้างการฝึกอบรม 
 โครงการ/หลกัสูตรการฝึกอบรมจะจา้งจดัฝึกอบรมทั้งหมด/บางส่วนให้ด าเนินการโดย 

2.1 หลกัเกณฑ/์อตัราตามท่ีระเบียบก าหนด 
2.2 ใหจ้ดัจา้งโดยปฏิบติัตามระเบียบฯ พสัดุ 
2.3 ใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินผูรั้บจา้งเป็นหลกัฐานการจ่ายเงิน 
2.4 หากจ่ายตรงผูรั้บจา้ง/ผูมี้สิทธิ ให้ใชร้ายงานในระบบ GFMIS เป็นหลกัฐานในการ

จ่ายเงิน 
 



64 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
3.1 เป็นการจดังานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของส่วนราชการ ไดบ้รรจุไว้

ในแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานรวมทั้ งกรณีท่ีมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติ
ราชการเช่น การจดังานวนัดว้ย อสม. แห่งชาติ การจดังานนิทรรศการทางวิชาการ การจดังานแถลง
ข่าวการจดังานประกวด 

3.2 เป็นค่าใช้จ่ายการจดังานตามนโยบายของทางราชการท่ีก าหนดให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหน เป็นเจา้ภาพหลกัและก าหนดให้ส่วนราชการทุกหน่วยให้ความความร่วมมือหรือ 
เขา้ร่วมงานดงักล่าวหรือคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบแลว้แต่กรณี 
  ทั้งน้ี ส่วนราชการอาจเป็นเจา้ภาพรายเดียวหรือเป็นเจา้ภาพร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ไดโ้ดยเบิกค่าใชจ่้ายเฉพาะท่ีส่วนราชการตอ้งร่วมจดังานเท่านั้น 

3.3 หัวหน้าส่วนราชการเจา้ของงบประมาณเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัให้เบิกค่าใช้จ่ายได ้
เท่าความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึนของการจดังานอยา่งเหมาะสม และประหยดั โดยเบิกค่าใช้จ่ายในลกัษณะ
ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 

3.4 ค่าใชจ่้ายในการจดังานทุกรายการจะตอ้งพิจารณาและด าเนินการก่อนการเบิกจ่าย 
ดงัน้ี 

3.4.1 เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเบิกไดต้ามระเบียบในการบริหารงานของส่วนราชการและ
หวัหนา้ส่วนไดอ้นุมติัแลว้ 

3.4.2 เป็นค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหด้ าเนินการจดัหาตามระเบียบจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
4. การจัดฝึกอบรมหรือจัดงานจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ณ สถานทีน้ั่นด้วย 

เพื่อให้การด าเนินการในเร่ืองของการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามระเบียบ ในขั้นตอน 
การขออนุมติัโครงการ ผูจ้ดัจะตอ้งขอให้หวัหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ขา้ราชการท่ีเดินทางไป
ในคร้ังนั้ น หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีพสัดุรวมทั้ งแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
แลว้แต่กรณี 

 
5. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
 ตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ด่วนท่ีสุด 0405.2/วกค 119 

(กวจ) ลงวนัท่ี 7  มีนาคม 2561 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการด าเนินการจดัหาพสัดุท่ีเก่ียวกบั
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังานและการประชุมของหน่วยงานรัฐ
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เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ กรณีท่ี
เป็นการจดัเล็กน้อยเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการด าเนินการ และมีแนวทาง
ปฏิบติัเดียวกนั ยกเวน้การปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ขอ้ 22 วรรคหน่ึง และก าหนดแนวทางปฏิบติัในการด าเนินการจดัหา
พสัดุดงัน้ี 

5.1 ให้ใช้กับการจดัซ้ือจัดจ้างท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ีมีวงเงินการจดัซ้ือจดัจ้าง
คร่ึงหน่ึง ไม่เกิน 10,000 บาท 

5.2 ให้เจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุไปก่อน แลว้รีบ
รายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ
ภายใน 5 วนัท าการถดัไป 

5.3 เม่ือหัวหน้าหน่วยงานรัฐให้ความเห็นชอบแลว้ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบ
ดงักล่าวเป็น หลกัฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 

 
6. ค่าใช้จ่ายไม่ว่าเป็นการจัดจ้างตามถือ พ.ร.บ.การซ้ือจ้างภาครัฐ  
 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ด่วนท่ีสุด 0405.2/วกค395 

ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 การจดัหาอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าท่ีพกัสาหรับผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม ผูเ้ขา้ร่วมงานและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ถือว่าเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
7. การวางแผนพฒันาก าลงัคน 
 ควรมีการวางแผนพฒันาก าลงัคน โดยการก าหนดล่วงหนา้ใหบุ้คลากรของหน่วยงานเขา้

รับการอบรม ตามโครงการหรือหลกัสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัความจ าเป็นงบประมาณและความ
สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมิให้บุคลากรหลายคนจากหน่วยงานเดียวกนัเขา้รับการ
อบรมพร้อมกนัมิให้มีการปิดและสถานท่ีปฏิบติัราชการจนกะทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการและการใหบ้ริการประชาชน นอกจากนั้นส านกั/กอง/กลุ่ม ควรพิจารณาใชป้ระโยชน์จากผูท่ี้
ผา่นการฝึกอบรมต่าง ๆ มาแลว้ใหห้ลกัสูตรเหมาะสมดว้ย 
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ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่าย : ใบส าคญัเงินส าหรับวทิยากร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่าย : ใบส าคญัรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่าย : แบบรายละเอยีดค่าใช้จ่ายกรณทีีไ่ด้รับความช่วยเหลือ 
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แนวคดิและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดเกีย่วกบัการฝึกอบรม 

ทิศนา   แขมมณี (2548) ได้วิจัยเร่ืองการส ารวจสถานภาพปัญหาและความต้องการใช ้
ส่ือการสอนส าหรับอาจารยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในปี 2529 ซ่ึงปรากฏในหนงัสือเร่ืองศาสตร์ 
การสอน : องค์ความรู้เพื่อจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้กลุ่มตวัอย่างอาจารย์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี อาจารยส่์วนมากมีความเห็นวา่ส่ือการสอน 
มีความส าคญัต่อการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาท่ีถูกตอ้งการเลือกส่ือการสอนให้ตรงกบัจุดมุ่งหมาย
ของเร่ืองท่ีจะสอน อาจารยใ์ช้ส่ือการสอนอธิบายเน้ือหาบทเรียนเท่านั้นให้เสริมสร้างทศันคติของ
ผูเ้รียนและในบางคร้ังใช้ไม่ได้เพราะขาดวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้มาก คือเคร่ืองฉายภาพ 
ขา้มศีรษะ 

สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2548) ปัญหาจากการเลือก การผลิตและการใชส่ื้อการสอนของอาจารย์
กลุ่มวชิาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม สังกดัมหาวิทยาลยัและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาซ่ึงปรากฏ
ในหนงัสือเร่ือง จิตวิทยาการศึกษา โดยใช้กลุ่มประชากรซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์สอนวิชาสถาปัตยกรรม 
และศิลปกรรม สังกดัมหาวิทยาลยัและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มีจ านวน 5 วิทยาเขตซ่ึงผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีสรุปไดว้่า อาจารยท่ี์สอนกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมสังกดั
มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มีปัญหาเก่ียวข้องกบัการเลือกการผลิตและการใช ้
ส่ือการสอนเป็นปัญหาในระดบักลางมีปัญหาเก่ียวกบัทุนท่ีใชใ้นการผลิตส่ือการสอนในระดบัมาก 
พบวา่ ยงัขาดส่ือการสอนประเภทส่ือเชิงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเชิงวสัดุ เป็นปัญหาในระดบัมาก 

ธนียา  จุโฑปะมา (2547) ไดศึ้กษาความตอ้งการการฝึกอบรมของของพนกังานฝ่ายการเงิน
และการบญัชี การรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่า การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ดา้นบริหารทัว่ไป
และดา้นบญัชีเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะช่วยงานฝ่ายการเงินและการบญัชีด าเนินไปดว้ยดี พนกังานฝ่าย
การเงินและการบญัชีจึงเป็นกลไกส าคญัของการพฒันางาน ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวจะส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดีจ าเป็นจะตอ้งอาศยัตวับุคคลเป็นส าคญัดว้ยเหตุน้ีการสนบัสนุนให้พนกังานฝ่ายการเงินและ
บญัชีได้มีโอกาสท างานอย่างมีสมรรถภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาและค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง 
โดยมุ่งพฒันาความรู้ทกัษะและทศันคติ ประสบการณ์ ท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการท างานและควรมุ่ง
แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคตด้วยการใช้กระบวนการฝึกอบรมซ่ึง 
การด าเนินการในองคก์รหรือในหน่วยงานต่าง ๆ  จะประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวนั้นส่วนหน่ึงและ
ส่วนส าคญัมากก็คือ คุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ เน่ืองจากบุคลากร 
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององค์กร จึงจะตอ้งมีความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา 
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และสามารถด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยเหตุน้ีพนักงาน 
ฝ่ายการเงินและการบญัชีจึงจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการพฒันาตนเองใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

นิตยา  ทวีชีพ (2547) ท าการศึกษาเก่ียวกับความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พบว่าพนกังานมีความตอ้งการฝึกอบรมในภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นทกัษะเทคนิคการปฏิบติังาน นอกจากนั้น
ยงัพบว่าพนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความตอ้งการในภาพรวมทั้ง 3 ดา้นนั้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน
และหน่วยงานท่ีสังกดัแตกต่างกนั มีความตอ้งการฝึกอบรมในภาพรวมและรายดา้นต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ดารณี  ตรีนุชกร (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตอ้งการการฝึกอบรมของพนกังาน
บริษทั เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ จ ากดั พบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความตอ้งการฝึกอบรมดา้นความรู้ 
ในเร่ืองความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีปฏิบติัอยู่ในระดบัมากและความรู้ดา้นบริหาร
และการจดัการ ความรู้เก่ียวกบัภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงในดา้นทกัษะนั้นส่วนใหญ่
ตอ้งการฝึกอบรมทางดา้นปฏิบติัดา้นเทคนิค 

งามตา    เรืองพลงัชูพร (2545) ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการการฝึกอบรมของพนกังานสาย
บริหารทัว่ไป บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัป์ไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่าพนกังาน 
มีความตอ้งการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมีความตอ้งการมาก โดยพบว่ามีความตอ้งการในเร่ืองความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทัและภาษาองักฤษเพื่อการคา้มากท่ีสุด ส่วนความตอ้งการฝึกอบรม 
ด้านทกัษะ ในภาพรวมของพนักงานมีความตอ้งการฝึกอบรมอยู่ในระดบัความตอ้งการมากโดย
พบวา่มีความตอ้งการการฝึกอบรมในเร่ือง การใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานมากท่ีสุด 
 ศรีรัตน์   เท่ียงถาวร (2545) ได้ท าการศึกษาความต้องการฝึกอบรมในการฝึกอบรมเพื่ อ
พฒันาบุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความตอ้งการ  
ในการเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาโดยรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกอบรมของข้าราชการสายงานนักวิชาการท่ีดิน 
ซ่ึงปฏิบัติงานในฝ่ายทะเบียนส านักงานท่ีดิน กรมท่ีดิน ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการสายงาน
นกัวิชาการท่ีดินท่ีปฏิบติังานในฝ่ายทะเบียน มีความตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ซ่ึงส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของการฝึกอบรม 
 กุลนภา  ประสงค์พร (2543) ไดท้  าการศึกษาแนวคิดและงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง 
ทินวฒัน์ มฤคพิทกัษ์ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ในการพฒันาตนเองและพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยยึด
หลกัไตรสิขา อนัมีองคป์ระกอบคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อการด ารงชีวิตและแกปั้ญหาแนวคิดในการ
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พฒันาผูอ่ื้น ใหย้ดึหลกั 4 ประการ คือ การฝึกคนให้ท างานเป็น คิดเป็น วางแผนเป็น และสั่งการเป็น 
ส าหรับแนวคิดในการพฒันาองค์กรให้ด าเนินการโดยวิธีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในองค์กรใช้วิธี
วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย สร้างวิสัยทศัน์อนักวา้งไกลแก่องค์กรและการประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง  

ยงยุทธ  ช่ืนตา (2542) ไดท้  าการศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการอบรมของพนกังาน
บริษทั ไทยคอปเปอร์อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน) พบ วา่ปัญหาในการฝึกอบรมของพนกังานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมีปัญหามาก โดยมีปัญหาระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ คือ บริษัทฯไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนด้านความต้องการในการฝึกอบรมพบว่าพนักงานส่วนมากตอ้งการท่ีจะได้รับบริการ 
ต่าง ๆ สูงท่ีสุดไดแ้ก่ จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันางาน จดัท าส่ือ เอกสารประกอบการบรรยายท่ีทนัสมยั
การจดัหาใชอุ้ปกรณ์และส่ือประกอบการฝึกเหมาะสมกบัเน้ือหางาน  

ธนะสิทธ์ุ  ไมยโ์พธ์ิ (2540) ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและความตอ้งการการฝึกอบรมของพนกังาน
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ภาค 4 ผลการวจิยัพบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีความตอ้งการฝึกอบรม
โดยรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีระดบัความ
คิดเห็นในดา้นหลกัสูตร/เน้ือหา ดา้นกิจกรรมการฝึกอบรม ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
และด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวดัผลและประเมินผล ด้านวิทยากรด้านผู ้เข้ารับ 
การฝึกอบรมและด้านส่ือวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั 

โสรัตน์  ไวศยด ารง (2540) ไดท้  าการศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการฝึกอบรมของ
พนักงานบริษทั อาคเนยป์ระกันภยั จ  ากัด ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีเพศและประสบการณ์ 
ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการฝึกอบรมแตกต่างกันและผูบ้ริการส่วนมาก 
มีความตอ้งการใหห้น่วยงานฝึกอบรมจดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและผลผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
 สรุป การฝึกอบรม คือ กระบวนการจดักิจกรรมการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนต่อเน่ือง 
สามารถเกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาทกัษะและเจตคติของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้เปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางท่ีตอ้งการ หลงัอบรมน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์สูงสุด โดยมีฐานความตอ้งการของ
ผูเ้ขา้อบรม การอบรมมีการจูงใจเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้ขา้อบรมจะช่วยให้การฝึกอบรมบรรลุ
เป้าหมายได ้ 
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บทที ่4   
เทคนิคการปฏิบตัิงาน  

 
 กจิกรรม/แผนการปฏบิัติงาน 

ในการปฏิบติังานตามคู่มือการจดัการฝึกอบรมดา้นสารสนเทศ  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา มีการด าเนินการตามแผนปฏิบติั
ฝึกอบรมดา้นสารสนเทศเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแผนกลยุทธ์ส านกัคอมพิวเตอร์ สืบเน่ืองจากใน 
แต่ละปีงบประมาณท่ีส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรมาจ าเป็นต้องมีการด าเนินกิจกรรม
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  จึงไดจ้ดัท าแผนการปฏิบติัการจดัการฝึกอบรมในแต่ละปีงบประมาณ 
โดยมีกิจกรรม/แผนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 ตารางที ่ 10  กิจกรรม/แผนการปฏิบติังาน ฝ่ายบริการวชิาการไอซีที 

กิจกรรม 
เวลาด าเนินการ หมาย

เหตุ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1. เตรียมเขียนโครงการฝึกอบรมและวางแผน
ค านวณค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 3ไตรมาศใน
รอบปีงบประมาณ (ตุลาคม – กนัยายน) เพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมติังบประมาณ 

             

2. สภามหาวิทยาลยันอนุมติังบประมาณ (กรณี
งบประมาณท่ีไดน้อ้ยกว่าท่ีตั้งไว ้ปรึกษากอง
นโยบายและแผน (ส านกังานอธิการบดี)  

             

3.  ประชุมคณะกรรมการบริหารส านกั
คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัสรรงบประมาณท่ีไดม้า 
และวางแผนการด าเนินการจดัการฝึกอบรม
โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามไตรมาศการใช้
เงินงบประมาณ 

             

4. การจดัการฝึกอบรมไตรมาศแรก  
ตามท่ีวางไวใ้นแผนการด าเนินงาน 

             

5. การจดัการฝึกอบรมไตรมาศท่ีสอง 
ตามท่ีวางไวใ้นแผนการด าเนินงาน 

             

6.การจดัการฝึกอบรมไตรมาศท่ีสาม 
ตามท่ีวางไวใ้นแผนการด าเนินงาน 

             

7. ประชุมคณะกรรมการบริหารส านกั
คอมพิวเตอร์ เพ่ือหารืองบประมาณท่ีเกิน/
เหลือ จากการจดัฝึกอบรม ก่อนส้ิน
ปีงบประมาณ ในเดือนกนัยายน ของแต่ละปี 
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หลกัเกณฑ์การปฏบิัติงาน การจัดฝึกอบรมบริการวิชาการไอซีที 
 จากภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูเ้ขียนไดเ้ลือกเอางานบริการวิชาการไอซีที (งานการ
จดัการโครงการฝึกอบรม) มาเขียนเป็นคู่มือปฏิบติังาน โดยมีกระบวนการปฏิบติังาน ดงัภาพท่ี  6 
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 ภาพที ่ 6   ผงักระบวนการปฏิบติังาน (Process  Mapping) การจดัฝึกอบรมบริการวชิาการไอซีที 
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และจากผงักระบวนการปฏิบัติงาน ดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาเขียนสรุปขั้นตอน/
กระบวนการปฏิบติังานท่ีผูรั้บผิดชอบจดัโครงการจะต้องเตรียมด าเนินการในการจดัโครงการ
ฝึกอบรมตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจดัสรรงบประมาณแผน่ดินเพื่อเสนอของบประมาณ 
2. ประชุมสรุปการจดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีไดรั้บจดัสรร 
3. ส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 3.1  การท าบนัทึกขอ้ความถึงหน่วยงาน เพื่อสอบถามบุคลากรท่านใดท่ีสนใจเขา้อบรม

ในหลกัสูตรดงักล่าว 
  3.1.1 ระบุวนัท่ี /  เดือน  / ปี จะด าเนินการ 
  3.1.2 พิมพช่ื์อเร่ือง ขอประชาสัมพนัธ์อบรมหลกัสูตร........... 
  3.1.3 เรียน  คณบดี/ผูอ้  านวยการศูนย/์ส านกั/สถาบนั (กรณีฝึกอบรมบุคลภายนอก 

ให ้ เรียน  .....หวัหนา้หน่วยงานนั้น ๆ) 
  3.1.4 พิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะจดัการฝึกอบรม ซ่ึงประกอบดว้ย  
   3.1.4.1  ช่ือหลกัสูตรท่ีจะจดัฝึกอบรม 
   3.1.4.2  วนัท่ี   เวลา  สถานท่ี  ในการจดัอบรมใหช้ดัเจน  
   3.1.4.3 ระบุว ันท่ีในการสมัคร เช่น สมัครออนไลน์ได้ตั้ งแต่  3 – 13 

กรกฎาคม 2558 
   3.1.4.4  ช่องทางสมคัร เช่น ลงทะเบียนออนไลน์ หรือกรอกแบบฟอร์มแลว้

น ามาส่งท่ีรับผดิชอบโครงการ 
   3.1.4.5  เบอร์โทรศพัท์ติดต่อผูรั้บผิดชอบโครงการ (กรณีผูส้นใจเขา้อบรม

ตอ้งการสอบถามเก่ียวกบัโครงการฝึกอบรม ดงักล่าว) 
  3.1.5 เสนอผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ เพื่อเกษียนหนงัสือต่อไป 
  3.1.6 งานธุรการ ส านกัคอมพิวเตอร์ ลงเลขหนงัสือออก ท่ี ศธ ๐๕๖๔.๑๑/          
  3.1.7 งานธุรการ ส านกัคอมพิวเตอร์ ส่งบนัทึกขอ้ความขอประชาสัมพนัธ์ไปยงั

หน่วยงานต่าง ๆ    ดงัภาพท่ี  7 
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ตัวอย่างการท าบันทกึข้อความเพ่ือส ารวจผู้เข้าอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 7   การท าบนัทึกขอ้ความเพื่อส ารวจผูเ้ขา้อบรม 

3.1.1 
 

3.1.2 
 

3.1.3 
 

3.1.4 
 

3.1.5 
 

3.1.6 
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4. ท าการประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม โดยการลงทะเบียนออนไลน์บนเวบ็ไซต์ 
 4.1   จดัท าแบนเนอร์  เพื่อน าไปประชาสัมพนัธ์บนเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์และ

เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั  ดงัภาพท่ี  8 
 

ตัวอย่างการจัดท าแบนเนอร์เพ่ือน าไปประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 8   การจดัท าแบนเนอร์เพื่อน าไปประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซต์ 
 

 4.2 ฝ่ายจดัท าเวบ็ไซตน์ าข้ึนเวบ็ไซต ์เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม ดงัภาพท่ี  9 
  

ตัวอย่างการน าแบนเนอร์ขึน้เวบ็ไซต์ เพ่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 9   การน าแบนเนอร์ข้ึนเวบ็ไซต ์เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม 
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5. ศึกษาขอ้มูลและเขียนโครงการ 
5.1  ขั้นตอนการเขียนโครงการและขออนุมติังบประมาณฝึกอบรม 

5.1.1 ช่ือโครงการหรือกิจกรรม 
  ช่ือโครงการ เป็นส่ิงส าคญัในการเขียนโครงการ ช่ือโครงการจะเป็นตวับอก

ให้เราไดท้ราบวา่จะท าโครงการประเภทไหนสามารถจูงใจผูท่ี้จะเขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่งมากหรือ
บางคร้ังก็ใช้ช่ือสถานท่ีเป็นช่ือโครงการซ่ึงจะท าให้เกิดความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
โครงการดว้ยดงันั้นควรตั้งช่ือโครงการให้เหมาะสม  

5.1.2  ลกัษณะ/ประเภทของโครงการ 
5.1.3 ความสอดคลอ้ง 
  5.1.3.1  ความสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 
  5.1.3.2  ความสอดคลอ้งระหวา่งโครงการกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.1.4 การบูรณาการของโครงการ 
5.1.5 หลกัการและเหตุผล 
  หลกัการและเหตุผล คือการวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงของสภาพปัญหา หรือความ

จ าเป็นในการริเร่ิมจดัท าโครงการดงักล่าวข้ึนมา และสามารถอธิบายรายละเอียดหรือขอ้เท็จจริง
เช่ือมโยงให้เห็นความส าคญัของประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะได้รับจากโครงการน้ีโดยต้องให้เหตุผล
อยา่งไร 

5.1.6 วตัถุประสงคข์องโครงการหรือกิจกรรม 
  วตัถุประสงค์ คือ  การก าหนดเป้าหมายปลายทางท่ีตอ้งการให้เกิดจากการ

ด าเนินโครงการควรเขียนให้ชดัเจน  เขา้ใจง่าย โดยบอกว่าเม่ือไดด้ าเนินโครงการเสร็จส้ินไปแลว้ 
จะเกิดอะไรบา้ง โดยเขียนให้สอดคล้องกบัช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผลส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะตอ้ง
วดัผลและปฏิบติัไดห้ากมีวตัถุประสงคห์ลายประเด็นใหร้ะบุเป็นขอ้ ๆ และควรใหก้ระชบั  

5.1.7 กลุ่มเป้าหมาย/ผูรั้บบริการ 
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ /กลุ่มเป้าหมาย คือการก าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการวา่มีก่ีคน เป็นใครบา้ง  มาจากหน่วยงานใด  
5.1.8 ตวัช้ีวดัความส าเร็จและเป้าหมาย 
5.1.9 วิธีด า เนินการ  (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้ งแต่การวางแผน  

การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA) 
5.1.9.1 ระยะเวลาการด าเนินการ (ระบุวนัเดือนปี ) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน คือการก าหนดช่วงเวลาของการปฏิบัติ
โครงการตั้ งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดโครงการ บางโครงการอาจจะปฏิบติังานแค่วนัเดียวหรือบาง
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โครงการอาจจะใช้เวลาหลายวนัก็ไดแ้ลว้แต่เราจะก าหนด ทั้งน้ีตอ้งระวงัดว้ยวา่เวลาท่ีใช้หลายวนั 
ก็จะมีผลกระทบต่องบประมาณท่ีมีจ ากดั  

5.1.9.2 สถานท่ีด าเนินการ 
  สถานท่ีปฏิบติังาน คือสถานท่ีท่ีใช้ในการปฏิบติังานตามโครงการ

ควรระบุใหช้ดัเจนและเจาะจงจะไดท้ราบวา่มีการปฏิบติังาน ณ ท่ีใด  
5.1.9.3 วธีิการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
  ลกัษณะการปฏิบติังานคือวธีิการท่ีจะช่วยให้งานบรรลุวตัถุประสงค ์ 

อาจเป็นการก าหนดแผนหรือกิจกรรมท่ีตอ้งท าให้ชัดเจนเรียงตามล าดบัก่อนหลงั โดยเร่ิมตั้งแต่ 
เสนอโครงการไปจนถึงขั้นสุดทา้ยของโครงการเพื่อให้ผูป้ฏิบติัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และต่อเน่ือง  

5.1.10  รายละเอียดของงบประมาณท่ีใช ้
 ระบุค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัโครงการใหช้ดัเจน 

5.1.11  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เป็นการคาดหวงัถึงผลของการด าเนินงานตาม

โครงการเม่ือเราได้ด าเนินงานไปจนเสร็จส้ินโครงการแลว้  ดูว่าใครไดป้ระโยชน์มากนอ้ยตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ 

5.1.12  ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
   หน่วยงานซ่ึงเป็นผูดู้แลรับผิดชอบโครงการหากมีปัญหา หรือมีการติดต่อ

จากบุคคล/องคก์รภายนอกสามารถติดตามและตรวจสอบได ้  
  จากขั้นตอนการเขียนโครงการฝึกอบรมขอ้ 5.1.1 – 5.1.12 สามารถเขียนตวัอยา่ง
โครงการฝึกอบรม ดงัภาพท่ี  10 
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(ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1  ระบุช่ือโครงการหรือกิจกรรม 
 

5.1.2  ระบุลกัษณะ/ประเภท วา่น าไปใชก้บัดา้นใดบา้ง 
 

5.1.3  ระบุความสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 
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5.1.4  กรณีตอ้งการระบุการบูรณาการของ
โครงการวา่สามารถน าไปใชก้บังานวจิยัหรือ
งานส่วนไหนไดบ้า้ง 
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5.1.5  ระบุหลกัการและเหตผุล ความเป็นมาของการจดัโครงการฝึกอบรมน้ี 
 

5.1.6  ระบุวตัถปุระสงคข์องการจดัโครงการฝึกอบรมน้ี 
 

5.1.7  ระบุกลุ่มเป้าหมาย/ผูรั้บบริการ ใหช้ดัเจน 
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5.1.8. ระบุตวัช้ีวดัความส าเร็จและเป้าหมายหลงัจดัโครงการฝึกอบรม 
 

5.1.9   ระบุวธีิด าเนินการ (สถานท่ี-วนัเวลา ท่ีด าเนินจดัโครงการ) 
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5.1.10   ระบุรายละเอียดของงบประมาณท่ีใชใ้นโครงการใหช้ดัเจน 
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5.1.11  ระบุประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บหลงัจากการด าเนินโครงการเสร็จส้ิน 
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ภาพที ่ 10   รูปแบบตวัอยา่งการเขียนโครงการอบรม 
 
 
 
 

5.1.12   ระบุช่ือผูรั้บผิดชอบโครงการ รวมถึงรองผูอ้  านวยการและผูอ้  านวยการ 
ลงนามเซ็นรับทราบ ก่อนส่งไปยงังานธุรการ (ส านกังานอธิการบดี) 
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6. การน าเสนอโครงการผ่านรองผูอ้  านวยการ ผ่านผูอ้  านวยการ แลว้น าเสนออธิการบดีลง
นามอนุมติั 

7. การท าบนัทึกขออนุมติังบประมาณ และจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบติังาน  
 7.1  การท าบนัทึกขออนุมติังบประมาณ ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  7.1.1 ระบุวนัท่ี /  เดือน  / ปี จะด าเนินการ 
  7.1.2 พิมพ์ช่ือเร่ือง ขออนุมติังบประมาณ  ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
  7.1.3 เรียน  อธิการบดี  
  7.1.4 พิมพ์รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะจัดการฝึกอบรมซ่ึงประกอบด้วย 

ช่ือหลกัสูตร  วนัท่ี   เวลา  สถานท่ี  จ  านวนผูร่้วมอบรม  และรหสังบประมาณ 
  7.1.5 น าเสนอผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ เพื่อเกษียนหนงัสือต่อไป 
  7.1.6 งานธุรการส านกัคอมพิวเตอร์ ลงเลขหนงัสือออก ท่ี ศธ ๐๕๖๔.๑๑/          

จากขั้ นตอนการท าบันทึกขออนุมัติ งบประมาณ และจัดท าค าสั่ งแ ต่งตั้ ง
คณะกรรมการปฏิบติังานโครงการฝึกอบรมขอ้ 7.1.1 – 7.1.6  สามารถเขียนตวัอยา่งบนัทึกขอ้ความ 
ดงัภาพท่ี  11 
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ตัวอย่างการท าบันทกึขออนุมัติงบประมาณ ลงนามค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 11   ตวัอยา่งการท าบนัทึกขออนุมติังบประมาณ ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                        ด าเนินงาน 
 
 
 

7.1.1  
 

7.1.2   
 

7.1.3  
 

7.1.4 
 

7.1.5 
 

7.1.6  
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7.2 การด าเนินการจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อมอบหมายการ
ปฏิบติัการตามหน้าท่ีในโครงการฝึกอบรมซ่ึงโดยการจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  7.2.1 ช่ือหลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรม (ช่ือโครงการท่ีด าเนินจดัการฝึกอบรม) 
  7.2.2 รายช่ือคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ยต าแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี 
   7.2.2.1  ประธานกรรมการอ านวยการ (อธิการบดี)  
   7.2.2.2  รองประธาน (รองอธิการบดี ท่ีรับผดิชอบดูแลส านกัคอมพิวเตอร์)
   7.2.2.3  กรรมการท่านแรก (ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์) 
   7.2.2.4  กรรมการท่านท่ี 2   (รองผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์) 
   7.2.2.5  กรรมการท่านท่ี 3   (รองผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์) 
   7.2.2.6  กรรมการและเลขานุการ  (รองผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ท่ีดูแล

ฝ่ายบริการวชิาการ) 
  7.2.3 รายช่ือวทิยากร (ช่ือวทิยากรท่ีจะมาบรรยายในวนั-เวลา ดงักล่าว) 
  7.2.4 ผูช่้วยวิทยากร (บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือผูเ้ขา้ร่วมอบรมตลอดเวลา

ของการฝึกอบรม)  
  7.2.5 คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ (บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีบนัทึกการภาพ 

และวดิีโอระหวา่งการฝึกอบรม) 
  7.2.6 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ี (บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีจดัสถานท่ีก่อน 

วนัฝึกอบรม ตลอดจนคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีในวนัท่ีด าเนินการ
ฝึกอบรม) 

  7.2.7 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเตรียมรายช่ือส าหรับลงทะเบียนอบรม จดัเตรียมอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ท าแบบ
ประเมินโครงการ สรุปลการด าเนินงาน และคอยประสานงานเบ้ืองตน้ซ่ึงหนา้ท่ีหลกัจะเป็นบุคลากร
งานดา้นธุรการ) 

จากขั้นตอนการด าเนินการจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ
ฝึกอบรมขอ้ 7.2.1 – 7.2.7  สามารถเขียนตวัอยา่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดงัภาพท่ี  12 
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ตัวอย่างการจัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1 
 

7.2.2 
 

7.2.3 
 

7.2.4 
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ภาพที ่ 12   ตวัอยา่งการจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.5 
 

7.2.6 
 

7.2.7 
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8. การด าเนินการท ายมืทดรองงบประมาณในระบบการเงิน ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
8.1  ขั้นตอนการท าขอยมืเงินงบประมาณในระบบการเงิน 

8.1.1 เขา้ Browser IE พิมพ ์URL : http://erpmis.bsru.ac.th คลิก ระบบการเงิน 
ดงัภาพท่ี  13 

 

 
 

ภาพที ่ 13   หนา้จอหลงัจากเขา้ URL : http://erpmis.bsru.ac.th   
 

8.1.2  ระบบจะปรากฏหนา้จอ Log In เพื่อให้กรอก Username - Password  ของผูท่ี้
จะท าเร่ืองยมืเงินทดรองในระบบการเงิน ดงัภาพท่ี  14 

 
 

ภาพที ่ 14   หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบการเงิน 

ระบบการเงิน 

กรอก     User name : 
                Password : 
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8.1.3 ระบบจะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพ ใหผู้เ้ขา้ใชง้านปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1)  คลิก   

2)   คลิก                                                 ดงัภาพท่ี  15 
 

 
 

ภาพที ่ 15   หนา้จอการยมื /ประวติัการคืนเงิน 
 

  8.1.4  กรอกรายละเอียดโครงการฝึกอบรม ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
   1)  เลือกหนา้ใบเบิกใหม่ 
   2)   กรอกช่ือ และสกุล (ผูท่ี้ขอยมืเงินในระบบ) 
   3)   กรอกยอดเงินในโครงการ  
   4)   กรอกช่ือโครงการ  
   5)   กรอกวนัท่ีด าเนินการอบรมตามโครงการ  
   6)   กรอกสถานท่ีจดัในโครงการ 
   7)   ค่าตอบแทนวทิยากร (ใส่ล าดบัท่ีก่อน ตามดว้ยรายละเอียดในโครงการ) 
   8)   ค่าอาหาร  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (ใส่ล าดบัท่ีก่อน ตามดว้ยรายละเอียด

ในโครงการ) 
 
 

1 2 
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   9)   เม่ือกรอกรายละเอียดเสร็จกดปุ่ม “บันทกึ” 
   10)  ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้ความกดปุ่ม “ท าการ” เม่ือแกไ้ขขอ้ความเสร็จแลว้

กดปุ่ม “ท าการ” อีกคร้ัง แลว้กดปุ่ม “บันทกึ” อีกรอบ  ดงัภาพท่ี  16 
 

 
 

ภาพที ่ 16   หนา้จอแสดงรายละเอียดการยมื / ประวติัการคืนเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 3 
4 

5 
6 

7 8 

9 
10 
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   11)  กดปุ่ม               เพื่อแสดงตวัอยา่งก่อนพิมพเ์อกสาร 
จะปรากฏหนา้ต่างข้ึนมา 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 คือ สัญญายืมเงิน (ให้สั่งพิมพ ์(ปร้ิน) ดว้ยกระดาษ 
สีม่วง) ส่วนท่ี 2 คือใบยนิยอมใหห้กัเงินเดือน (ใหส้ั่งพิมพ ์(ปร้ิน) ดว้ยกระดาษสีขาว) ดงัภาพท่ี  17 

 

 
 

ภาพที ่ 17    แสดงรายละเอียด  ส่วนท่ี 1 คือ สัญญายมืเงิน  และส่วนท่ี 2 คือ ใบยนิยอมใหห้กั 
                           เงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 
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      12)   กดปุ่ม                               เพื่อแสดงตวัอย่างก่อนพิมพ์เอกสารจะ
ปรากฏหน้าต่างข้ึนมา 1 ส่วน คือ แบบค าขอประเมินการยืมเงิน (ให้สั่งพิมพ ์(ปร้ิน) ดว้ยกระดาษ 
สีขาว) ดงัภาพท่ี  18 

 
 

ภาพที ่ 18   แสดงรายละเอียด แบบค าขอประเมินการยมืเงิน 
 
 หลงัจากนั้นเอกสารส่ิงท่ีตอ้งน าส่งเจา้หน้าท่ีการเงิน (กองคลงั) ซ่ึงจะตอ้ง
ประกอบดว้ยหลกัฐาน ดงัน้ี 

1. สัญญาการยมืเงินท่ีพิมพ ์(ปร้ิน) จากระบบการเงินประกอบดว้ย 
1.1 สัญญาการยมืเงิน (ปร้ินดว้ยกระดาษสีม่วง) 

1.2 ใบยนิยอมใหห้กัเงินเดือน (ปร้ินดว้ยกระดาษสีขาว) 

1.3 แบบค าขอประมาณการยมื 

2. ส าเนาค าสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา (ท่ีมีเลขท่ีค าสั่ง)

และอนุมติัจากอธิการบดีเรียบร้อย 

3. ส าเนาตวัโครงการท่ีจะอบรม และอนุมติัจากอธิการบดีเรียบร้อยแลว้  

4. ก าหนดการฝึกอบรม 

12 

แบบค าขอประเมินการยมืเงิน 
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9. การด าเนินการจดัท าหนงัสือเชิญวิทยากร และค ากล่าวเปิด – ปิด โครงการฝึกอบรมมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 9.1  การจดัท าหนงัสือเชิญวทิยากร  
  9.1.1 ระบุวนั/  เดือน  / ปี ท่ีจะด าเนินการ 
  9.1.2 พิมพช่ื์อเร่ือง โปรดพิจารณาลงนามหนงัสือเชิญวทิยากร 
  9.1.3 เรียน  อธิการบดี (ผา่นรองอธิการบดี......................................................) 
  9.1.4 พิมพ์รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะจัดการฝึกอบรมซ่ึงประกอบด้วย 

ช่ือหลกัสูตร  วนัท่ี   เวลา  สถานท่ี  จ  านวนผูร่้วมอบรม และรหสังบประมาณในโครงการ 
  9.1.5 เสนอผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ เพื่อเกษียนหนงัสือต่อไป 
  9.1.6 งานธุรการ ส านกัคอมพิวเตอร์ ลงเลขหนงัสือออก ท่ี ศธ ๐๕๖๔.๑๑/          
  9.1.7  งานธุรการ ส านักคอมพิวเตอร์จะน าบนัทึกข้อความส่งงานธุรการส านัก

อธิการบดี เพื่อเสนออนุมติัในหนงัสือเชิญวทิยากรต่อไป 
จากขั้นตอนการด าเนินการจดัท าหนงัสือเชิญวิทยากร ขอ้ 9.1.1 – 9.1.2  สามารถ

เขียนตวัอยา่งการจดัท าหนงัสือเชิญวทิยากร  ดงัภาพท่ี  19 
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ตัวอย่างการจัดท าหนังสือเชิญวทิยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 19   การจดัท าหนงัสือเชิญวทิยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.1 
 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 
 

9.1.5 

9.1.6 
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 9.2 การจดัท าค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิด และปิด โครงการฝึกอบรม ส าหรับผูบ้ริหาร 
และประวติัวทิยากร ดงัภาพท่ี  20 - 24  
 

ตัวอย่างค ากล่าวรายงาน ผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 20  ค  ากล่าวรายงาน ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
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ตัวอย่างค ากล่าวเปิดงาน อธิการบดี/รองอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 21   ค ากล่าวเปิดงานอธิการบดี/รองอธิการบดี 
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ตัวอย่างค ากล่าว ปิดงาน  อธิการบดี/รองอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 22   ค ากล่าวปิดงาน อธิการบดี/รองอธิการบดี 
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ตัวอย่างค ากล่าวปิดอบรม (พิธีกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 23   ค ากล่าวปิดอบรม (พิธีกร) 
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ตัวอย่าง ค ากล่าวรายงานเกี่ยวกบัประวตัิวทิยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 24   ค ากล่าวรายงานเก่ียวกบัประวติัวทิยากร 
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10. การประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมหนา้เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 
10.1 การจดัท าการประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม ดงัภาพท่ี  25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 25   ตวัอยา่งจดัท าการประชาสัมพนัธ์ 
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10.2 การท าหนงัสือเชิญไปยงัหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย/แนบใบสมคัรเขา้รับการอบรม 
สามารถเขียนบนัทึกขอ้ความประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ดงัภาพท่ี  26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 26   ตวัอยา่งบนัทึกขอ้ความขอการประชาสัมพนัธ์โครงการอบรม 
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10.3 การรับสมคัรผูล้งทะเบียนอบรมออนไลน์ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ สามารถจดัท าใน 
Google Forms  จากการอา้งถึงบนัทึกขอ้ความประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ดงัภาพท่ี  27  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 27   ตวัอยา่งหนา้ Page การรับสมคัรผูล้งทะเบียนอบรมออนไลน์ผา่นหนา้เวบ็ไซต ์
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10.4 สรุปรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมในโดยสามารถสรุปจ านวนผูล้งทะเบียน
เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมจาก Google Forms  ท่ีผูจ้ดัโครงการฝึกอบรมไดไ้วเ้บ้ืองตน้ ดงัภาพท่ี  28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 28   รายช่ือผูส้นใจเขา้ร่วมอบรมโดยการสมคัรออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์
 

11. การด าเนินการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานโครงการฝึกอบรม ดงัน้ี 

11.1 ฝ่ายหอ้งปฏิบติัการและบริการเพื่อเตรียมหอ้งปฏิบติัการ 

11.2 ฝ่ายโสตทศันูปกรณ์   

11.3 ประสานงานกบัคณะกรรมการด าเนินงานในการด าเนินการ 

   11.3.1  ดา้นเอกสาร 
      1)  ประสานงานวิทยากร ท าหนัง สือเ ชิญวิทยากร พร้ อมแนบ
รายละเอียดโครงการ ก าหนดการขอ้มูลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหช้ดัเจน 
      2)  ท าหนังสือส ารวจผูมี้ความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีระบุไว ้โดยผา่นคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมแนบก าหนดการโครงการ แบบตอบ
รับเขา้ร่วมโครงการ 
      3)   ท าหนงัสือเชิญประธานในพิธีเปิด/ปิด โครงการพร้อมแนบค ากล่าว 
ผูก้ล่าวรายงานค ากล่าวเปิด/ปิด 
      4)   ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการกล่าวรายงาน 
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   11.3.2  ดา้นอ่ืน ๆ 
      1)   เตรียมบุคคลเพื่อตอ้นรับวิทยากร ประสานงานเร่ืองท่ีจอดรถยนต์
วทิยากร 
      2)  จดัท าเอกสารประกอบการบรรยาย/Power Point/ ประวติัวทิยากร 
      3)   จดัท าป้ายช่ือวทิยากร ป้ายช่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
      4)   เอกสารใบลงทะเบียนประจ าวนั 
      5)   จดัเตรียมใบส าคญัรับเงิน ค่าตอบแทนวทิยากร  
      6)   จดัเอกสาร แฟ้มเอกสาร / อุปกรณ์ส าหรับแจกผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม 
เช่นกระดาษ เอกสารประกอบ ดินสอ ปากกา 
      7)   จดัท าแบบประเมินผลการจดัโครงการ แบบประเมินวทิยากร 
      8)   เตรียมของระลึก ส าหรับวทิยากร 

12. การจดัเตรียมการด าเนินการอบรมตามโครงการฝึกอบรม ดงัน้ี 

 12.1 ดา้นวทิยากร 
   1)  ติดต่อประสานงานวทิยากร เพื่อยนืยนัการตอบรับเป็นวิทยากรโดยโทรศพัท์
ประสานงานล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมาบรรยาย และสอบถามการใชอุ้ปกรณ์ โสตทศันูปกรณ์ และเอกสาร
ท่ีจะใชใ้นการบรรยาย 
   2)  ให้การต้อนรับอ านวยความสะดวก โดยจดัเตรียมเคร่ืองด่ืม และอาหาร
ส าหรับวทิยากร และรับ-ส่งวทิยากรเม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรม 
   3)   กล่าวแนะน าประวติัวิทยากรก่อนเร่ิมการบรรยาย และขอบคุณวิทยากรหลงั
เสร็จส้ินการบรรยาย 
   4) จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยาการ (ใส่ซอง) พร้อมแนบใบส าคัญรับเงิน
ค่าตอบแทนและใหว้ทิยากรลงลายมือช่ือในใบส าคญัรับเงิน 
 12.2 ดา้นสถานท่ี 
   1)   จดัโต๊ะ  เก้าอ้ี แท่นยืน (โพเด้ียม) ส าหรับประธานพร้อมตรวจสอบความ
เรียบร้อยในส่วนป้ายช่ือ แฟ้มค ากล่าวรายงานประธาน และโสตทศันูปกรณ์ใหอ้ยูส่ภาพพร้อมใชง้าน 
   2)   จดัเตรียมโต๊ะ เกา้อ้ี แท่นยืน(โพเด้ียม) แฟ้มค ากล่าวรายงาน ส าหรับผูก้ล่าว
รายงาน 
   3)  จดัเตรียมหอ้งอบรม โตะ๊ เกา้อ้ี ผูเ้ขา้อบรมตามรูปแบบท่ีวิทยากรก าหนดหรือ
เหมาะสมกบักิจกรรม และจดัใหพ้อดีกบัจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
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   4)   ตรวจสอบโตะ๊ – เกา้อ้ี วทิยากร ป้ายช่ือวทิยากรท่ี โต๊ะ ดอกไมต้ั้งโต๊ะไม่ควร
บงัหนา้วทิยากร 
   5)  ตรวจสอบป้ายข้อความท่ีติดในห้องประชุม หรือห้องอบรม ตรวจสอบ
อุปกรณ์ เคร่ืองเสียง ไมโครโฟน โสตทศันูปกรณ์ ภายในห้องประชุมให้เหมาะสม ไม่ร้อนหรือ
หนาวเกินไป แสงสวา่งเพียงพอ 
 12.3 ดา้นเอกสาร 
   12.3.1 ใบลงทะเบียน ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมลงทะเบียนในแต่ละวนั 
   12.3.2 เอกสารประกอบการบรรยายของวทิยากรในแต่ละหวัขอ้ 
   12.3.3 เอกสารใบส าคญัค่าตอบแทนวทิยากร  
   12.3.4 เก็บรวบรวมแบบประเมินผลการจดัโครงการ 
   12.3.5 เตรียมเกียรติบตัรส าหรับผูผ้า่นการอบรม (กรณีแจกเกียรติบตัร) 
 12.4 กิจกรรมอ่ืน ๆ 
   12.4.1 อ านวยความสะดวกแก่วทิยากร และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดว้ยจิตบริการ
ท่ีดี 
   12.4.2 ช้ีแจงรายละเอียด ก าหนดการต่าง ๆ ของการฝึกอบรมในแต่ละวนัให ้
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบ 
   12.4.3 จดักิจกรรมนันทนาการให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้าง
บรรยากาศและความคุน้เคยในระหวา่งการฝึกอบรม 
   12.4.4 จดัเตรียมอาหาร เคร่ืองด่ืมใหพ้อเพียง และเหมาะสมในแต่ละวนั 
   12.4.5 ระหว่างการฝึกอบรม สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ลกัษณะในการให้ความสนใจ การมีส่วนร่วม การรักษาระเบียบวินยั และความรับผิดชอบของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม 
   12.4.6 สังเกตการณ์ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรในแต่ละวนั การบรรยาย
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหัวขอ้ และวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ ตลอดจนเทคนิคการถ่ายทอดของ
วทิยากร  

13. สรุปผลการด าเนินโครงการหลงัเสร็จการด าเนินการจดัฝึกอบรม 

14. รายงานผลการด าเนินโครงการแก่ผูบ้ริหารทราบ หลงัจากเสร็จส้ินโครงการฝึกอบรม 

ผูจ้ดัอบรมตอ้งด าเนินการสรุปโครงการฝึกอบรมน าเสนอผูบ้ริหารต่อ ดงัภาพท่ี  29 
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ตัวอย่างบันทกึข้อความสรุปรายงานหลงัการฝึกอบรมน าเสนอผู้บริหาร 
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ภาพที ่ 29   บนัทึกขอ้ความสรุปรายงานหลงัการฝึกอบรมน าเสนอผูบ้ริหาร 
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15. การด าเนินเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ือง ใหผู้ด้  าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อ

เบิกเป็นค่าใชจ่้ายการด าเนินงานตามโครงการหลงัจากเสร็จส้ินการฝึกอบรม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

15.1 ค่าวสัดุเอกสารประกอบการอบรม (งานธุรการ ส านกัคอมพิวเตอร์ ท าเบิก) 

15.2 ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง (ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที ส านกัคอมพิวเตอร์  

ด าเนินการเร่ืองท าเบิกจ่าย) 

15.2.1 ขั้นตอนการท าคืนเงิน (ใบขอเบิก) ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งใน

ระบบการเงินหลงัจากเสร็จส้ินโครงการฝึกอบรม 

   15.2.1.1   เขา้ Browser IE พิมพ ์URL : http://erpmis.bsru.ac.th คลิก 

ระบบการเงิน ดงัภาพท่ี  30 
 

 
 

ภาพที ่ 30   หนา้จอหลงัจากเขา้ URL : http://erpmis.bsru.ac.th   
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการเงิน 
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     15.2.1.2   ระบบจะปรากฏหน้าจอผูเ้ข้าใช้งานลงทะเบียนในระบบ
การเงิน โดยกรอก Username - Password เพื่อเขา้สู่ระบบการเงิน ดงัภาพท่ี  31 

 

 
 

ภาพที ่ 31   หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบการเงิน 
 

    15.2.1.3   ระบบจะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป 
      1)   คลิก   

2)   คลิก                                                ดงัภาพท่ี  32 
 

 
 

ภาพที ่ 32   หนอ้จอการเบิกเงิน ในระบบการเงิน 

กรอก   User name : 
              Password : 

1 
2 
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    15.2.1.4   การท าเบิก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในระบบ   กรอก
รายละเอียดโครงการฝึกอบรมตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

     1)   คลิกคืนเงินยมื 
     2)   เลือกหมวด 85 : เบิกค่าใชส้อย (คืนใบส าคญั) 

3)   เลือกสัญลกัษณ์        เพื่อเพิ่มเอกสารใหม่  
4)   คลิกเลือกวนัท่ีด าเนินการเอกสาร 
5)  พิมพช่ื์อโครงการ   
6)  พิมพ ์ช่ือ-สกุล ผูข้อเบิก 
7)  พิมพ์ข้อความ เบิกค่าอาหารกลางวนั  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 
8)  เลือกรหสัโครงการ 
9)  เลือกแหล่งเงินงบประมาณ    
10)  เลือกกิจกรรมตน้ทุน (ด าเนินงานบริการเทคโนโลย)ี 
11)  กิจกรรมหลกั ...จดัการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์ 
12)  ระบุรหสังบ....ค่าใช้สอย : กพ.3 สนบัสนุนงานบริการ

วชิาการ 
13)  พิมพ์ขอ้ความ เบิกค่าอาหารกลางวนั  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม (ตามรายละเอียดในโครงการ) 
14)  เม่ือกรอกรายละเอียดเสร็จกด “จองงบ” 
15)  ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้ความกด “แก้ไข” เม่ือแกไ้ขขอ้ความ

เสร็จแลว้กด “จองงบ” อีกคร้ัง 
จากขั้นตอนการท าเบิก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในระบบ  

การเงิน ขอ้ 1 – 15 สามารถดูภาพหนอ้จอแสดงรายละเอียดใบขอเบิกในส่วนของค่าอาหาร อาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม  ดงัภาพท่ี  33 
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ภาพที ่ 33   หนอ้จอแสดงรายละเอียดใบขอเบิกในส่วนของค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
 

 

   16)   กดปุ่ม                          เพื่ อแสดงตัวอย่า ง ก่อนพิมพ์
เอกสาร 

    16.1  จะปรากฏหน้าต่างข้ึนมา 2 จอ รายละเอียด โดย
ส่วนท่ี 1  คือ หนังสืออนุมติัเบิกจ่าย (ให้ใช้กระดาษสีเหลือง ปร้ินท์) ส่วนท่ี 2 คือหลกัฐานการ
จ่ายเงิน(ใหใ้ชก้ระดาษสีขาว ปร้ินท)์ ดงัภาพท่ี  34 

 
 
 
ภาพที่  33   หน้าจอแสดงรายละเอียด ส่วนท่ี 1 คือ หนงัสืออนุมติัเบิกจ่าย  ส่วนท่ี 2 คือหลกัฐาน 
การจ่ายเงิน 
 

 

 
 
 
 

16 

ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 

1 2 3 
4 

8 

6 

7 

10 

9 11 

13 

14 

15 

5 

12 

ภาพที ่ 34   หนา้จอแสดงรายละเอียด ส่วนท่ี 1 คือ หนงัสืออนุมติัเบิกจ่าย ส่วนท่ี 2 คือหลกัฐานการจ่ายเงิน 
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   17) หลงัจากพิมพ ์(ปร้ินท)์ เอกสารการท าคืนเงิน (ใบขอเบิก) 
ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่าง  เรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารเก่ียวกับเอกสารค่าใช้จ่าย 
ตามล าดบัดงัน้ี 
    17.1 แนบเอกสารหนังสืออนุญาตเบิกจ่าย ค่าอาหาร
กลางวนัและอาหารวา่ง  กระดาษสีเหลืองท่ีพิมพ ์(ปร้ินท)์ จากท าคืนเงินในระบบ ดงัภาพท่ี  35 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีท าเร่ืองเบิก 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีท าเร่ืองเบิก 

ภาพที ่ 35   ตวัอยา่งหนงัสืออนุญาตเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง กระดาษสีเหลือง ท่ีพิมพ ์ 
                 (ปร้ิน)  จากท าคืนเงินในระบบ 
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    17.2 แนบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน กระดาษสีขาว 
ท่ีพิมพ ์(ปร้ิน) จากท าคืนเงินในระบบ  ดงัภาพท่ี  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 36   หลกัฐานการจ่ายเงิน กระดาษสีขาว ท่ีพิมพ ์(ปร้ิน) จากท าคืนเงินในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีท าเร่ืองเบิก 
ต าแหน่ง.............................. 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีท าเร่ืองเบิก 
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 17.3 แนบเอกสารส า เนาบัตรประชาชน พร้อมกับ
ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารกลางวนั ของทางร้านท่ีติดต่อไวเ้บ้ืองตน้ ดงัภาพท่ี  37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 37   ตวัอยา่งส าเนาบตัรประชาชน และใบเสร็จรับเงินค่าอาหารกลางวนั ของทางร้านท่ีติดต่อ 
                 ไวเ้บ้ืองตน้ 
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 17.4 แนบเอกสารส า เนาบัตรประชาชนพ ร้อมกับ
ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ของทางร้านท่ีติดต่อไวเ้บ้ืองตน้ ดงัภาพท่ี  38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 38   ตวัอยา่งส าเนาบตัรประชาชน และใบเสร็จรับเงินค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมของทาง 
                        ร้านท่ีติดต่อไวเ้บ้ืองตน้ 
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 17.5 แนบเอกสารท่ีปิดใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพ ์(ปร้ิน) จาก
เวบ็ไซตก์องคลงั  ดงัภาพท่ี  39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 39   ตวัอยา่งท่ีปิดใบเสร็จรับเงิน ท่ีพิมพ ์(ปร้ิน) จากเวบ็ไซตก์องคลงั 
 
 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีท าเร่ืองเบิก 
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 17.6 แนบเอกสารบญัชีลงเวลา (รายช่ือผูเ้ขา้อบรม) ท่ีมี
ลายเซ็นเรียบร้อยแลว้  ดงัภาพท่ี  40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 40   ตวัอยา่งบญัชีลงเวลา (รายช่ือผูเ้ขา้อบรม) ท่ีมีลายเซ็นเรียบร้อยแลว้ 
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 17.7 แนบเอกสารก าหนดการของโครงการฝึกอบรม 

ดงัภาพท่ี  41 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

“กำรสร้ำงเว็บไซต์เบี้องต้นด้วย Joomla”  
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๖๔ 
********************************************************************** 

วิทยากร อ.ยงยุทธ   สีสมเหลา  

วัน/เวลำ หัวข้ออบรม/กิจกรรม 
วันที่ ๒๑ กรกฎำคม  ๒๕๕๘ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. 
 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน 
พิธีการเปิดการฝึกอบรม 
  - แนะน า Joomla 
  - การติดตั้ง Joomla จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ 
อาหารว่าง 
  - การบริการจัดการ template Joomla  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 -การจัดหมวดหมู่บทความบนเนื้อหา Joomla 
อาหารว่าง 
  - การจัดบทความบนเนื้อหา Joomla 
  - การสร้างบทความให้น่าอ่าน 
ถาม – ตอบ 

วันที่ ๒๒ กรกฎำคม  ๒๕๕๘ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. 
 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 
 -การจัดการผู้ใช้งานใน Joomla 
อาหารว่าง 
  - ปลั๊กอินพ้ืนฐานของ Joomla 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  - Module Manager 
อาหารว่าง 
  - COMPONENT 
 ถาม – ตอบ 
พิธีปิด (มอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม) 

     

*หมำยเหตุ*  ตารางการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

ภาพที ่ 41   ตวัอยา่งก าหนดการของโครงการฝึกอบรม 
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 17.8 แนบเอกสารโครงการฝึกอบรมท่ีมีการอนุมติัจาก 
ท่านอธิการบดี/รองอธิการบดี เรียบร้อยแลว้  ดงัภาพท่ี  42 
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ภาพที ่ 42   ตวัอยา่งโครงการฝึกอบรมท่ีมีการอนุมติัจากท่านอธิการบดี  เรียบร้อยแลว้   
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15.3 การด าเนินเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร(ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  ส านัก

คอมพิวเตอร์) 

15.3.1 ขั้นตอนการท าคืนเงิน (ใบขอเบิก) ค่าตอบแทนวิทยากร ในระบบ

การเงินหลงัจากเสร็จส้ินโครงการฝึกอบรม 

  15.3.1.1 เขา้ Browser IE  พิมพ ์ URL : http://erpmis.bsru.ac.th  คลิก 

ระบบการเงิน ดงัภาพท่ี  43 
 

 
 

ภาพที ่ 43   หนา้จอหลงัจากเขา้ URL : http://erpmis.bsru.ac.th   
 

     15.3.1.2 ระบบจะปรากฏหน้าจอ Log In เพื่อให้กรอก Username - 
Password  ของผูท่ี้จะท าเร่ืองยมืเงินทดรองในระบบการเงิน  ดงัภาพท่ี  44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 44   หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบการเงิน 

ระบบการเงิน 

กรอก   User name : 
              Password : 
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     15.3.1.3 ระบบจะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป 
1)   คลิก   
2)    คลิก                                             ดงัภาพท่ี  45 

 

 
 

ภาพที ่ 45   หนอ้จอการเบิกเงิน 
 

     15.3.1.4 การด าเนินการท าเบิก ค่าตอบวิทยากรในระบบ  กรอก
รายละเอียดโครงการฝึกอบรมตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

      1)   คลิกคืนเงินยมื 
      2)  เลือกหมวด 85 : เบิกค่าใชส้อย (คืนใบส าคญั)  

3)  เลือกสัญลกัษณ์        เพื่อเพิ่มเอกสารใหม่  
4) คลิกเลือกวนัท่ีด าเนินการเอกสาร 
5)  พิมพช่ื์อโครงการ   
6)  พิมพ ์ช่ือ-สกุล ผูข้อเบิก 
7)  พิมพข์อ้ความ เบิกค่าตอบแทนวทิยากร 
8)  เลือกรหสัโครงการ 
9)  เลือกแหล่งเงินงบประมาณ    
10)  เลือกกิจกรรมตน้ทุน (ด าเนินงานบริการเทคโนโลยฯี) 
11)  กิจกรรมหลกั ...จดัการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์ 

1 

2 
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12)  ระบุรหสังบ....ค่าใชส้อย : กพ.3 สนบัสนุนงานบริการ
วชิาการ 

13)  พิมพ์ข้อความ เบิกค่าตอบแทนวิทยากร (ตาม
รายละเอียด) 

14)  เม่ือกรอกรายละเอียดเสร็จกด “จองงบ” 
15)  ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้ความกด “แก้ไข” เม่ือแกไ้ขขอ้ความ

เสร็จแลว้กด “จองงบ” อีกคร้ัง 
จากการขั้นตอนด าเนินการท าเบิก ค่าตอบวิทยากรในระบบ 

ขอ้ 1 - 15  สามารถดูหนา้จอแสดงรายละเอียด ใบขอเบิกในส่วนของค่าตอบแทนวิทยากร ดงัภาพ 
ท่ี  46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่ 46   หนา้จอแสดงรายละเอียด ใบขอเบิกในส่วนของค่าตอบแทนวทิยากร 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

8 

6 

7 

10 

9 11 

13 

14 

15 

5 

12 
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      16)  กดปุ่ม                            เพื่อแสดงตวัอย่างก่อนพิมพ์

เอกสาร 
       16.1 จะปรากฏหนา้ต่างข้ึนมา 2 จอ รายละเอียดส่วนท่ี 

1 คือ หนงัสืออนุมติัเบิกจ่าย (ให้ใชก้ระดาษสีเหลือง ปร้ิน) ส่วนท่ี 2 คือหลกัฐานการจ่ายเงิน (ให้ใช้
กระดาษสีขาว ปร้ิน)  ดงัภาพท่ี  47 

 

 
 
ภาพที ่ 47   หนา้จอแสดงรายละเอียด ส่วนท่ี 1 คือ หนงัสืออนุมติัเบิกจ่าย  ส่วนท่ี 2 คือหลกัฐาน 
                    การจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

ส่วนท่ี 1  

ส่วนท่ี 2 
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   17) หลงัจากพิมพ ์(ปร้ิน) เอกสารการท าคืนเงิน (ใบขอเบิก) 
ค่าตอบแทนวทิยากรเรียบร้อยแลว้ใหร้วบรวมเอกสารเก่ียวกบัเอกสารค่าใชจ่้าย ตามล าดบัดงัน้ี 
    17.1 หนังสืออนุญาตเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร 
กระดาษสีเหลือง ท่ีพิมพ ์(ปร้ิน) จากท าคืนเงินในระบบ ดงัภาพท่ี  48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีท าเร่ืองเบิก 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีท าเร่ืองเบิก 

       ภาพที ่ 48   หนงัสืออนุญาตเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวทิยากร กระดาษสีเหลือง ท่ีพิมพ ์(ปร้ิน)  
                          จากท าคืนเงินในระบบ 
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 17.2 หลกัฐานการจ่ายเงิน กระดาษสีขาว ท่ีพิมพ ์(ปร้ิน) 
จากท าคืนเงินในระบบ  ดงัภาพท่ี  49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 49   ตวัอยา่งหลกัฐานการจ่ายเงิน กระดาษสีขาว ท่ีพิมพ ์(ปร้ิน) จากท าคืนเงินในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีท าเร่ืองเบิก 
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     17.3 แนบเอกสารบนัทึกขอ้ความ เร่ืองโปรดพิจารณา
ลงนามหนงัสือเชิญวทิยากร ดงัภาพท่ี  50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 50   ตวัอยา่งบนัทึกขอ้ความ เร่ือง โปรดพิจารณาลงนามหนงัสือเชิญวทิยากร 
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     17.4 แนบเอกสารหนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยายใน
โครงการฝึกอบรม  ดงัภาพท่ี  51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 51   ตวัอยา่งหนงัสือเชิญวทิยากรมาบรรยายในโครงการฝึกอบรม 
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 17.5 แนบเอกสารใบตอบรับวทิยากร ดงัภาพท่ี  52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 52   ตวัอยา่งใบตอบรับวทิยากร 
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 17.6 แนบเอกสารตารางชั่วโมงการบรรยายโครงการ
ฝึกอบรม ดงัภาพท่ี  53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 53   ตวัอยา่งตารางชัว่โมงการบรรยายโครงการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 

 17.7 แนบเอกสารใบส าคญัรับเงินส าหรับวิทยากร (โดย
สามารถพิมพ ์(ปร้ิน) เอกสารน้ีไดจ้ากเวบ็ไซตก์องคลงั มบส.) ดงัภาพท่ี  54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 54   ตวัอยา่งใบส าคญัรับเงิน ส าหรับวทิยากร   
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     17.8 แนบเอกสารส าเนาบตัรประชาชนของวิทยากร
ท่ีมาบรรยาย  ดงัภาพท่ี  55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 55   ตวัอยา่งส าเนาบตัรประชาชนของวทิยากรท่ีมาบรรยาย 
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 17.9 แนบเอกสารก าหนดการของโครงการฝึกอบรม 

ดงัภาพท่ี  56 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

“กำรสร้ำงเว็บไซต์เบี้องต้นด้วย Joomla”  
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๖๔ 
********************************************************************** 

วิทยากร อ.ยงยุทธ   สีสมเหลา  

วัน/เวลำ หัวข้ออบรม/กิจกรรม 
วันที่ ๒๑ กรกฎำคม  ๒๕๕๘ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. 
 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน 
พิธีการเปิดการฝึกอบรม 
  - แนะน า Joomla 
  - การติดตั้ง Joomla จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ 
อาหารว่าง 
  - การบริการจัดการ template Joomla  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 -การจัดหมวดหมู่บทความบนเนื้อหา Joomla 
อาหารว่าง 
  - การจัดบทความบนเนื้อหา Joomla 
  - การสร้างบทความให้น่าอ่าน 
ถาม – ตอบ 

วันที่ ๒๒ กรกฎำคม  ๒๕๕๘ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. 
 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 
 -การจัดการผู้ใช้งานใน Joomla 
อาหารว่าง 
  - ปลั๊กอินพ้ืนฐานของ Joomla 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  - Module Manager 
อาหารว่าง 
  - COMPONENT 
 ถาม – ตอบ 
พิธีปิด (มอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม) 

     

*หมำยเหตุ*  ตารางการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

ภาพที ่ 56   ตวัอยา่งก าหนดการของโครงการฝึกอบรม 
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    17.10  แนบเอกสารโครงการฝึกอบรมท่ีมีการอนุมติัจาก
ท่านอธิการบดี/รองอธิการบดี เรียบร้อยแลว้  ดงัภาพท่ี  57 
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ภาพที ่ 57   ตวัอยา่งโครงการอบรมท่ีมีการอนุมติัจากท่านอธิการบดี  เรียบร้อยแลว้   
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จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏบัิติงาน 
 ในการจดัโครงการฝึกอบรมใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดและสอดคลอ้ง
กบัโยบาย แผนกลยทุธ์ กฎ ระเบียบของหน่วยงานมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูป้ฏิบติัจะตอ้งสร้างทกัษะ 
และสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ อีกทั้งมีหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงผูป้ฏิบติั งานทุกคนตอ้งมีจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยอาศัยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยบุคลากร
มหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติติตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้ตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด 
ซ่ึงประกอบดว้ยจรรยาบรรณต่อตนเอง คือ 
   1.   บุคลากรมหาวิทยาลยัพึงประพฤติปฏิบติัตามแนวพระราโชวาทของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีสอง 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
   2.   บุคลากรมหาวทิยาลยัพึงใชว้ิชาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ี ราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์  
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว ้ก็พึง
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพนั้นดว้ย 
   3.   บุคลากรมหาวิทยาลยั พึงเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และประพฤติติให้ เหมาะสมกบั
การเป็นบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
   4.   บุคลากรมหาวทิยาลยัพึงมีทศันคติท่ีดี และพฒันาตนเองให้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการท างานเพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีราชการมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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บทที ่5   
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
คู่มือการปฏิบติังาน เร่ืองการจดัการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 

ส านกัคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูเ้ขียนไดร้วบรวมปัญหาอุปสรรค 
แนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  จากการจดัการฝึกอบรม และจากการปฏิบติังานจริง
ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบฝ่ายบริการวชิาการไอซีที โดยสรุปไวด้งัน้ี 
 

ปัญหาอปุสรรคในการปฏบัิติงาน และแนวทางแก้ไข 
การฝึกอบรมเป็นงานพฒันาบุคลากรวิธีหน่ึงท่ีช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบติังานของคน 

ในองค์การ สามารถท่ีจะเพิ่มทกัษะ ความรู้ความสามารถของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมให้กลับไป
ปฏิบติังานในความรับผิดชอบไดดี้ข้ึน แต่ผูจ้ดัฝึกอบรมตอ้งประสบปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบั 
การท างานด้านการฝึกอบรมหลายด้าน ปัญหาบางเร่ืองก็เกินความสามารถท่ีผู ้จ ัดฝึกอบรม 
จะแก้ปัญหาได้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและอุปสรรค จึงประมวลปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข ดงัน้ี 

ตารางที ่ 11   ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน และแนวทางแกไ้ข 
 

 

 

ประเด็นปัญหา 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

แนวทางแก้ไข 

การเขียนโครงการและการขอ
อนุมัติโครงการ 

1.  บุคลากรขาดประสบการณ์  
ค ว า ม ช า น าญด้ า น ก า ร จั ด
ฝึกอบรม   

1.  อบรมปฏิบติั  และพยามยาม
เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากข้ึน  
รวมถึงแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
บุคลากรหน่วยงานภายในท่ี
จดัท าเร่ืองน้ี  

 2.  ไ ม่ มี ท่ี ป รึ ก ษ า  ค อ ย ใ ห้
ค  าแนะน าหรือช้ีแนะเก่ียวกับ
รายละเอียดการจดัท าโครงการ
ฝึกอบรม 

1. แสวงหาท่ีปรึกษา เร่ืองการ
ฝึกอบรมท่ีมีความช านาญด้าน
เ ห ล่ า น้ี โ ด ย เ ฉ พ า ะ แ ล ะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากร
หน่วยงานภายในท่ีจดัท าเร่ืองน้ี 
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ประเด็นปัญหา 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

แนวทางแก้ไข 
 3.  ไม่มีคู่มือการปฏิบติังานใน

การเขียนโครงการฝึกอบรม 
1.  จดัท าคู่มือ หรือขั้นตอนการ
เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร ท่ี แ ส ด ง
รายละเอียดการปฏิบติัตั้งแต่เร่ิม
จ น ส้ิ น สุ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร
ฝึกอบรม 

การท ายืมเงินทดรองในระบบ
การเงิน  

1.  ขาดความ รู้ความเข้า ใจ /
ความช านาญ/ความเช่ียวชาญ 
ในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั
หรือแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องใน
แต่ละส่วนของเ น้ือหา  ของ
ระบบการเงิน 
 
 
 
 

1.  จดัท าขั้นตอน/กระบวนการ
ท างานออกมาแสดงเป็น Flow 
Chart หรือCapture หนา้จอของ
การเขา้ไปท างานในแต่ละส่วน
ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น  พิ ม พ์
ข้อความแสดงรายละเอียดใน
แต่ละส่วนตามล าดบัจนส้ินสุด
กระบวนการยมืเงินทดรอง 
2.  แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้ กั บ
บุคลากรฝ่ายการเงิน 
3. เขา้รับการอบรมผูป้ฏิบติังาน
ด้านการ เ งินอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง
เพื่อให้เกิดความช านาญ และ
สามารถแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบติังานได ้

 2.  ผูย้ืมเงินทดรองไม่สามารถ
ตดัสินใจเลือกงบประมาณใน
ระบบการเงินท่ีจะน าไปใช้ให้
ต ร ง กับ ว ัต ถุ ป ร ะส ง ค์ ข อ ง
โครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 

 1. ขอรับการฝึกอบรมเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์การขออนุมติัยืมเงิน
ทดรองจ่าย การส่งใชเ้งินยืมทด
รอ ง จ่ า ย  บท ล ง โทษ  แ ล ะ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งจากบุคลากร
ของมหาวทิยาลยั 



153 

 

 

ประเด็นปัญหา 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

แนวทางแก้ไข 
  2.  จดัท าคู่มือและแจกคู่มือการ

ปฏิบติังานเผยแพร่ กฎ ระเบียบ 
และขั้นตอนการปฏิบติังานให ้
ผูย้ืมได้รับทราบ หรือเผยแพร่
ทางเวบ็ไซต ์

 3.  ผูจ้ดัฝึกอบรมได้รับเงินไม่
ทนัวนัท่ีตอ้งด าเนินการจดัการ
ฝึกอบรม เน่ืองจากขออนุมติัยืม
เงินทดรองจ่ายใกลร้ะยะเวลาท่ี
ตอ้งด าเนินการเกินไป 

1.  ผูย้ืมเงินควรวางแผนการใช้
เงินตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ และ
เสนอขออนุมติัด าเนินการ เม่ือ
ได้ รับอ นุมั ติ แล้ว ให้ รีบขอ
อนุมัติยืมเงินไวล่้วงหน้าก่อน
เพื่อจดัซ้ือจดัจา้งและด าเนินการ
ไดท้นังานตามเป้าหมาย 
2.  ผูย้ืมเงินควรวางแผนการใช้
เงินตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ และ
เสนอขออนุมติัด าเนินการ เม่ือ
ได้ รับอ นุมั ติ แล้ว ให้ รีบขอ
อนุมัติยืมเงินไวล่้วงหน้าก่อน
เพื่อจดัซ้ือจดัจา้งและด าเนินการ
ไดท้นังานตามเป้าหมาย 

 4.  ผู ้จ ัดเบิกจ่ายเงินโครงการ 
ไม่ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

1.  มหาวิทยาลยัควรจดัท าคู่มือ
และแจกคู่มือการปฏิบัติงาน
เผยแพ ร่  กฎ  ระ เ บียบ  และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทุก
หน่วยงานทราบ หรือเผยแพร่
ทางเวบ็ไซด ์
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ประเด็นปัญหา 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

แนวทางแก้ไข 
  2.  มหาวิทยาลยั ควรจดัอบรม

ห รื อ ใ ห้ ค ว า ม รู้  เ ก่ี ย ว กั บ
หลกัเกณฑ์การขออนุมติัยืมเงิน
ทดรองจ่าย การส่งใชเ้งินยืมทด
รอ ง จ่ า ย  บท ล ง โทษ  แ ล ะ
ระ เ บี ยบ ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง ให้ แ ก่
บุคลากร ผูย้ืม และเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง  

งบประมาณการเงิน 
 

1. การจัดฝึกอบรมแต่ละคร้ัง 
จะต้องมีค่าใช้จ่ายจริงท่ีใช้ใน
การจดัด าเนินการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายแฝง ท่ีหน่วยงานตน้
สั ง กั ด จ ะ ต้ อ ง จ่ า ย ใ น
งบประมาณแต่ละหลกัสูตร จะ
มากหรือน้อย ย่อมข้ึนอยู่กับ
ปัจจยัหลายอยา่งเช่น ระยะเวลา 
กิจกรรม วิธีการฝึกอบรม 
สถานท่ี จ านวนผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม ฯลฯ ฉะนั้นถ้ามี
งบประมาณในการฝึกอบรมไม่
เพียงพอ ก็อาจเป็นอุปสรรค ท า
ให้ ไ ม่ ส าม า รถด า เ นิ นก า ร
ฝึกอบรมตามท่ีตอ้งการได ้  

1.  วางแผนการใช้งบประมาณ
ท่ี จ ะ ใ ช้ จ่ า ย ใ น แ ต่ ล ะ
ปีงบประมาณให้สอดคลอ้งกบั
ท่ีจะจัดอบรมตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้
2. วางแผนการใช้ เ งินแต่ละ
โค ร ง ก า รต า ม ท่ี เ ป้ า ไ ว้ใ ห้
เหมาะสมตามไตรมาสการใช้
งบประมาณ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 จากปัญหาอุปสรรคในการจดัการฝึกอบรมดา้นสารสนเทศ ผูป้ฏิบติัไดเ้สนอแนวทางแกไ้ข
ปัญหาขา้งตน้ภายใตข้อ้จ ากดัและปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงลว้นแต่เป็นปัญหาท่ีผูป้ฏิบติัไม่สามารถควบคุมได ้
ผูป้ฏิบติัจึงขอเสนอแนะเพื่อการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัน้ี 

1. ควรขอความร่วมมือหน่วยงานในการจดัส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการตามหลักสูตร 
ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานและแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อสนบัสนุนงบประมาณในการจดัโครงการฝึกอบรม  

3. ผูจ้ดัขอความร่วมมือกับผูบ้ริหารของทุกหน่วยงาน ให้เห็นความส าคญัของการจดั
โครงการฝึกอบรม เพื่อจะไดส้นบัสนุนและมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม  

4. มีจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน โดยอาศยัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั  "เม่ือท างานตอ้งมุ่งถึงจุดหมายท่ีแทข้องงาน งานจึงจะส าเร็จไดรั้บประโยชน์ครบถว้น 
ทั้งประโยชน์ของผูท้  า ถา้ท างานเพื่อจุดหมายอ่ืน ๆ เช่น เพื่อประโยชน์ส่วนตน แมจ้ะไดผ้ลมากมาย
เพียงใด งานก็ไม่ส าเร็จ แต่ท าใหเ้สียทั้งงาน เสียทั้งคน”  

5. การจดังานโครงการต่าง ๆ ตอ้งประสานกบัหน่วยงานภายในต่าง ๆ เพราะฉะนั้นตอ้งขอ
ความร่วมมือไม่ใช่แค่ความร่วมมือจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเท่านั้น แต่การจดัโครงการตอ้งมี
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน
แตกต่างกนั เพราะฉะนั้นตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่เร่ิมจดัโครงการ 
 

 

ประเด็นปัญหา 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

แนวทางแก้ไข 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1.  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่ให้
ความร่วมมือในดา้นต่างๆ อยา่ง
จริงจัง เช่น ไม่ให้ความสนใจ
กบัการฝึกอบรม ขาดฝึกอบรม
บ่อย ๆ ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่
ส่ ง ผ ล ง า น ต า ม ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ฯลฯ 

1.  ศึกษาช่วงวนั เวลา สถานท่ี  
ท่ีเหมาะสมท่ีผูเ้ขา้รับการอบรม
ส าม า รถ เ ข้ า ร่ ว มอบรมได้
สะดวก   
2.  มองถึงประโยชน์แก่ผูเ้ขา้รับ
การอบรมท่ีจะได้รับมากท่ีสุด 
ร วม ถึ ง ก า รพ ย า ย า มส ร้ า ง
บรรยากาศเพื่อเป็นการผ่อน
คลายในการอบรมทุกคร้ัง 

              6.  ในการพฒันาส่ิงแรกผูป้ฏิบติัตอ้งมองโลกในแง่บวก เห็นว่าการจดัอบรมเป็นการให้
ความรู้ คนจะท างานดา้นน้ีตอ้งมีความคิดเชิงบวกก่อน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
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