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คํานํา 

คูมือปฏิบัติงานหลักเลมน้ีจัดทําตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดตําแหนง และการแตงต้ัง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ซ่ึงเปน เอกสารแสดงเสนทางการ

ทํางานหลักต้ังแตเร่ิมตนจนสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนการดําเนินการ ตาง ๆ โดยคูมือปฏิบัติงานหลักมี

ความสําคัญอยางย่ิงในการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยใหหนวยงานมีคูมือ ไวใชในการปฏิบัติงาน และชวยใหผูปฏิบัติงาน

ใหมสามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็ว ทําใหงานของ หนวยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคูมือ

ปฏิบัติงานหลักเลมน้ีการจัดฝกอบรมเปนกระบวนการสรางเสริมความรู ความสามารถใหบุคลากรในหนวยงานอีก

วิธี หน่ึงท่ีไดผลและมีประสิทธิภาพ เปนข้ันตอนของการถายทอดความรูจากผูมีความรูและประสบการณโดยตรง 

ดังน้ันผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับประโยชนอยางมากในการเขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตร 

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือปฏิบัติงานการจัดโครงการฝกอบรมภาษาพมา ของศูนยเมียนมารศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เพ่ือใหผูปฏิบัติทราบข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน และเปนแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได  

สุดทายน้ีขาพเจาขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความรูและคําแนะนําดวยดีตลอดมา และขอขอบ     

พระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนอยางย่ิงที่สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานหลักเลมน้ีข้ึนมา โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และผูชวย

ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ฝายวิชาการและบริการวิชาการ และเพ่ือน รวมงานทุกคน 

ท่ีเปนกําลังใจใหคูมือปฏิบัติงานหลักเลมน้ีสําเร็จลงไดดวยดี 
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คูมือการปฏิบัติงาน 

การจัดโครงการฝกอบรมภาษาพมาเพื่อการบริการวิชาการใหแกประชาชน (ฉบับ ป 2019) 

1. วัตถุประสงค 
 

 1.1 เพ่ือใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือขอการรับบริการท่ี
ตรงกับความตองการ  
 1.3 เพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการการจัดกิจกรรมอบรมภาษาพมาสําหรับประชาชน
สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมอบรมภาษาพมาสําหรับประชาชน 
 
2. ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงานน้ี ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานต้ังแตข้ันตอนการจัดกิจกรรม รวมถึง การสํารวจ
ผลการประเมินความพึงพอใจและการนําประโยชนไปใชของผูเขารับการบอรม  วิธีการการจัดทํากิจกรรม  จนถึง
การสรุปทบทวนและทบทวนผลการดําเนินงานตามแผน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการวางแผนปฏิบัติการ การจัดทํากิจกรรมอบรมภาษาพมา  
   
3. คําจํากัดความ 

การฝกอบรมภาษาพมาใหแกประชาชน หมายถึง การอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะเปนการฝกอบรม 
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาพมา เพ่ีอใหประชาชนไดรับความรู และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได โดยมีโครงการและหลักสูตรท่ีมีชวงระยะเวลาจัดที่แนนอน  

หลักสูตรการฝกอบรมภาษาพมาใหแกประชาชน หมายถึง แผนประสบการณการจัดกิจกรรมใหกับ
ประชาชน ประกอบดวย หลักการของหลักสูตร จุดประสงค กลุมเปาหมาย ระยะเวลา ขอบขายเน้ือหา การจัด
กระบวนการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล การจบหลักสูตร เอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ประสบการณ ทักษะ ความสามารถ  

โครงการฝกอบรมภาษาพมาใหแกประชาชน หมายถึง กระบวนการทํางานหรือการจัดฝกอบรมภาษาพมา
ใหกับประชาชน ที่มีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด ประกอบดวย ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน แผนการใชจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ เครือขาย โครงการที่เก่ียวของ 
ผลลัพธ ดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางการปฏิบัติงาน ในแตละขั้นตอน 

ในการดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมมีแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงแบงเปน ๑๐ ข้ันตอนในแตละ 

กิจกรรม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม

กอนการฝกอบรม 

ข้ันตอนที่ ๑ 

รางหลักสูตร สรรหาวิทยากรและสถานที่ 

ข้ันตอนที่ ๒

 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

ข้ันตอนที่ ๓ 

ประมาณการคาใชจาย 

ข้ันตอนที่ ๔ 

ขอจัดกิจกรรมและยืมเงินทดรองราชการ 

ข้ันตอนที่ ๕ 

การแจงเวียนและทํารายชื่อผูเขาฝกอบรม 

ข้ันตอนที่ ๖ 

ประสานงานดานการฝกอบรม
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กิจกรรม

ระหวางการฝกอบรม 

ขั้นตอนที่ ๗ 

ดําเนินการฝกอบรม

กิจกรรม

หลังการฝกอบรม 

ขั้นตอนที่ ๘

รวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

และสรุป คาใชจายสงหักลางเงินยืม 

ขั้นตอนที่ ๙ 

ประเมินผลการฝกอบรม 

ขั้นตอนที่ ๑๐ 

เผยแพรผลโครงการจัดการ ฝกอบรมทาง
เว็บไซต
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กิจกรรมกอนการฝกอบรม  
ขั้นตอนที่ ๑ รางหลักสูตร สรรหาวิทยากรและสถานที ่
        ในข้ันตอนการรางหลักสูตร ติดตอวิทยากร และหาสถานท่ีจะประกอบดวยกระบวนการตาง  ๆดังน้ี  
๑.๑. รางหลักสูตร 
        รางหลักสูตรการจัดโครงการที่จะฝกอบรม โดยระบุปญหาและความจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรม 
กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม กําหนดกลุมเปาหมายหัวขอวิชา ขอบเขตเน้ือหา 
๑.๒. สรรหาวิทยากร 
คัดเลือก สรรหา วิทยากรที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสมกับหัวขอที่จะบรรยาย 

โดยพิจารณาจากประวัติ ประสบการณในการบรรยายที่ผานมา ประสานเชิญวิทยากรอยางไมเปนทางการ แจง
รายละเอียดหัวขอ ขอบเขตเน้ือหา วัตถุประสงค วัน เวลา สถานที่ และกลุมผูเขารับการฝกอบรม ระบุจํานวน อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา/ตําแหนง 

๑.๓. ติดตอและสรรหาสถานที ่
ติดตอประสานจองสถานท่ี ควรพิจารณาเลือกสถานท่ีที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่กําหนดในหลักสูตร 

หองฝกอบรม สถานท่ีทํากิจกรรม ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ จะตองมีความพรอม และควรที่จะสํารวจ
สถานท่ีกอนจัดฝกอบรม  หากสถานที่ฝกอบรมอยูนอกมหาวิทยาลัย ฯ ควรศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม  

ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
เปนการเขียนรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการจัดฝกอบรม โดยตองมีองคประกอบในการ เขียน

โครงการดังน้ี 
๒.๑ ชื่อโครงการ 
ช่ือโครงการเปนส่ิงสําคัญในการเขียนโครงการ ช่ือโครงการจะเปนตัวบอกใหเราไดทราบวา จะทําโครงการ

ประเภทไหน สามารถจูงในผูที่จะเขารวมโครงการไดอยางมาก ดังน้ันควรต้ังช่ือโครงการที่มีความ สรางสรรค ใช
ภาษาที่ทําใหติดตาคน จําไดงาย ควรเปนช่ือส้ัน ๆ กะทัดรัด ไมกวางจนเกินไป และตองสามารถ ทําใหผูอาน
มองเห็นภาพหรือคะเนวิธีการดําเนินงานของโครงการไดทันที เชน สนทนาภาษาพมาเพ่ือการคาขาย ภาษาพมา
เพ่ือการอานเขียน เปนตน 

๒.๒ หลักการและเหตุผล 
เปนการเขียนเพ่ือช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการข้ึน ควรเขียนโดยทําให ผูอานมองเห็น

ขอดีและขอเสียในการทําหรือไมทําโครงการน้ัน อาจอางนโยบาย ขอกําหนด กฎหมาย ฯลฯ เพ่ือทําให เหตุผลมี
นาหนักมากข้ึน การเขียนในหัวขอน้ีถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพิจารณาอนุมัติหรือไมก็ได จึงควร 
พิถีพิถันดวยการเรียบเรียงภาษาท่ีส่ือสารใหเขาใจอยางงาย  ๆและมีความชัดเจน 

 
๒.๓ วัตถุประสงคของโครงการ 
คือการกําหนดเปาหมายปลายทางท่ีตองการใหเกิดจากการดําเนินโครงการ ควรเขียน ใหชัดเจน รัดกุม 

เขาใจงาย โดยเขียนใหสอดคลองกับช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล ส่ิงที่เกิดข้ึนน้ันจะตอง วัดผลและปฏิบัติได 
ใหระบุเปนขอ  ๆไมควรเกิน ๓ ขอ เพราะจะชวยใหผูรับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินงาน ไดสําเร็จตามกรอบท่ี
กําหนดไวจริง 
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๒.๔ เปาหมาย 
หมายถึงความมุงหมาย ความเจาะจงใหไดตามเจตนา เปนเปาประสงคที่ผูเสนอ โครงการตองการให

เกิดผลสัมฤทธ์ิในโครงการน้ันใหได 
เปาหมายควรระบุท้ัง ๒ อยาง คือ  
๑) เปาหมายเชิงคุณภาพ คือ การเขียนความมุงหมาย โดยระบุดังน้ี 
ก. ทําอะไร 
ข. ทําแลวไดผลดีหรือมีคุณภาพอยางไร  
๒) เปาหมายเชิงปริมาณ คือ การเขียนความมุงหมาย โดยระบุดังน้ี 
ก. ทําอะไร ข. ทําแลวไดผลดีอยางไร 
ค. มีจํานวนเทาไร  
๒.๕ วิธีดําเนินการโครงการ 
คือวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะชวยใหงานบรรลุวัตถุประสงค อาจเปนการกําหนดแผน หรือกิจกรรมท่ีตองทําให

ชัดเจนเรียงตามลําดับกอนหลัง โดยเร่ิมต้ังแตเสนอโครงการไปจนถึงข้ันตอนสุดทาย ของโครงการเพ่ือใหผูปฏิบัติ
สามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองและตอเน่ือง 

๒.๖ ระยะเวลาดําเนินการ 
ควรกําหนดชวงเวลาของการปฏิบัติโครงการต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการใหชัดเจน บางโครงการอาจจะ

ปฏิบัติงานแควันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใชเวลาหลายวันก็ไดแลวแตเราจะกําหนด ท้ังน้ีตองระวังดวยวาเวลา
ท่ีใชหลายวันจะมีผลกระทบตองบประมาณที่มีจํากัด 

๒.๗ สถานที่ดําเนินการ 
คือสถานที่ ท่ีใชในการปฏิบัติงานตามโครงการ ควรระบุใหชัดเจนและเจาะจงจะได ทราบวามีการ

ปฏิบัติงาน ณ ท่ีใด 
๒.๘ งบประมาณ 
เปนหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนโครงการ ผูเขียนควรประมาณคาใชจายท้ังหมดในการ ดําเนินโครงการ

ดวยตัวเลขงบประมาณที่สมเหตุสมผล มีการแจกแจงหมวดการใชเงินอยางชัดเจน และควรระบุ แหลงที่มาของเงิน
ดวย 

๒.๙ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เปนการคาดคะเนผลการดําเนินโครงการลวงหนา สามารถนําไปใชตรวจสอบ ความสําเร็จของโครงการ

ภายหลังจากโครงการเสร็จส้ินได ควรเขียนระบุเปนขอ  ๆใหสอดคลองกับ วัตถุประสงคเปนรายขอ (ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับอาจมีจํานวนขอมากกวาวัตถุประสงคได) 

๒.๑๐ หนวยงานผูรับผิดชอบ 
ใหระบุช่ือหนวยงานซ่ึงเปนผูดูแลรับผิดชอบโครงการใหชัดเจน หากมีปญหาหรือมี การติดตอจากบุคคล/

องคกรภายนอกสามารถติดตามและตรวจสอบได 
๒.๑๑ ผูเสนอโครงการ 
ในข้ันตอนน้ีใหผูเขียนโครงการเปนผูลงลายมือช่ือเพ่ือเสนอโครงการ  
๒.๑๒ ทําหนังสือเสนอขออนุมัติโครงการ  
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ขั้นตอนที่ ๓ ประมาณการคาใชจาย 
ผูจัดฝกอบรมตองการประมาณการคาใชจายในการดําเนินการจัดฝกอบรม โดยระบุจํานวนวันของการ 

ฝกอบรม จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงคาใชจายในการดําเนินการจัดฝกอบรมมักจะมีรายละเอียด ดังน้ี 
๓.๑ คาอาหารตอคนตอวัน  
๓.๒ คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมตอคนตอม้ือ  
๓.๓ คาเชาท่ีพัก  
๓.๔ คาผลิตเอกสาร  
๓.๕ คาสมนาคุณวิทยากร  
๓.๖ คาพาหนะ  
๓.๗ ใหสามารถถัวจายกันไดทุกรายการ 
หมายเหตุ การประมาณการยืมเงินทดรองราชการใหประมาณการใหพอดีหรือใกลเคียงกับจํานวนเงินท่ี

ตองใชจาย  
ขั้นตอนที่ ๔ ขออนุมัติดําเนินการและยืมเงินทดรองราชการ 
ในการขออนุมัติดําเนินการและยืมเงินทดรองราชการ ใหระบุรายละเอียดในการขออนุมัติ ดังน้ี 
๔.๑ ขออนุมัติดําเนินการฝกอบรมช่ือหลักสูตร ฝกอบรมใหกับกลุมเปาหมาย โดยเบิกจายเงินจาก 

งบประมาณประจําป พ.ศ. ระบุจํานวนเงิน/จํานวนคน/จํานวนวันอบรม/สถานที่ 
๔.๒ ขออนุมัติใหผูเขารับการฝกอบรมเดินทางไปราชการ ใหระบุวาใชงบประมาณจากตนสังกัดหรือ 

งบประมาณจากสวนใด 
๔.๓ ขออนุมัติใหเจาหนาท่ีเดินทางไปราชการเพ่ือดําเนินการจัดฝกอบรม ในกรณีที่เปนการจัด ฝกอบรม

ในตางจังหวัด 
๔.๔ ขออนุมัติเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรจากภาครัฐหรือเอกชน ใหระบุรายช่ือวิทยากร ตําแหนง สังกัด 

กรณีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิตองช้ีแจงเหตุผลความจําเปนท่ีตองจางในอัตรคาจางสูงกวาปกติ ใหระบุอัตรา คาจางตอ
ช่ัวโมงใหชัดเจน พรอมเสนอหนังสือเชิญวิทยากรดวย 

๔.๕ กรณีใชรถของทางราชการเดินทางไปดําเนินการจัดฝกอบรม ใหระบุรายช่ือพนักงานขับรถ หมายเลข
ทะเบียนรถยนต พรอมทั้งขออนุมัติตรวจซอมรถยนต กรณีรถยนตของทางราชการที่ใชในการเดินทาง เกิดความ
เสียหายจําเปนตองตรวจซอมระหวางการเดินทางหรือปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔.๖ ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการในการดําเนินการจัดฝกอบรมตามยอด 
ประมาณการคาใชจายท่ีไดต้ังไว โดยจะตองไมเกินจากจํานวนเงินงบประมาณที่ไดขออนุมัติตอนเสนอโครงการ 

๔.๗ ทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ 
๑) กรอกรายละเอียดในสัญญายืมเงินพรอมลงลายมือช่ือ  
๒) แนบรายละเอียดประมาณการยืมเงิน  
๓) เอกสารท่ีตองแนบทุกคร้ัง 
- บันทึกขออนุมัติโครงการ - โครงการ - สัญญาการยืมเงิน จํานวน ๒ ชุด  
หมายเหตุ  
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การยืมเงินในแตละคร้ังใหหักลางเงินยืมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่กลับมาถึง และ ภายใน ๓๐ วัน 
นับต้ังแตวันที่รับเงิน 

ขั้นตอนที่ ๕ การแจงเวียนและทําบัญชีรายช่ือผูเขารับการฝกอบรม 
๕.๑ เม่ืออธิการ อนุมัติใหดําเนินการจัดฝกอบรม ผูดําเนินการจัดฝกอบรม ทําบันทึกหรือหนังสือแจงเวียน

ไปยังหัวหนาหนวยงานภายนอก ใหพิจารณามอบหมายเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของเขารับการฝกอบรม แลวสงรายช่ือ
มายังผูดําเนินการจัดฝกอบรมภายในเวลาท่ีกําหนด โดยในบันทึกหรือหนังสือแจงเวียนใหระบุ วัน เวลา และ
สถานท่ีในการฝกอบรม และใหระบุการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดจากที่ใดใหชัดเจน 

๕.๒ จัดทําแบบตอบรับในการเขารับการฝกอบรม โดยระบุวาใหสงรายช่ือทางโทรสารหมายเลขใด ภายใน
วันที่เทาไร 

๕.๓ ในการสงบันทึกหรือหนังสือแจงเวียน ควรแนบกําหนดการฝกอบรม แผนท่ีของสถานที่ฝกอบรม ใน
กรณีท่ีมีการฝกอบรมหลายรุนใหทําตารางแบงรุนวารุนไหนมีจังหวัดอะไรบาง 

๕.๔ เม่ือหนวยงานมีหนังสือตอบรับและสงรายช่ือผูเขารับการฝกอบรม ผูดําเนินการจัดฝกอบรมตอง 
รวบรวมรายช่ือ แบงรุน/จังหวัดตามตารางที่แจงเวียน พรอมท้ังจัดทําบัญชีรายช่ือในใบลงทะเบียนเพ่ือใหผูเขา รับ
การฝกอบรมลงทะเบียนในวันเปดการฝกอบรม  

ขั้นตอนที่ ๖ ประสานงานดานการฝกอบรม 
เปนการประสานงานดานการฝกอบรม เชนการประสานวิทยากร จัดเตรียมสถานท่ี/โสตทัศนูปกรณ 

อาหาร อาหารวางและเคร่ืองเดิม เอกสารประกอบการฝกอบรม จัดทําคํากลาวพิธีเปดการฝกอบรม โดยแบงออก
ไดดังน้ี 

๖.๑ การประสานวิทยากร โดยการสงหนังสือเชิญวิทยากรพรอมแนบกําหนดการฝกอบรมและแผนท่ี 
สถานท่ีฝกอบรมใหแกวิทยากรหรือหนวยงานตนสังกัดของวิทยากร หลังจากน้ันทําการประสานอีกครั้งเพ่ือนัด สง
เอกสารตนฉบับท่ีวิทยากรจะนํามาใชประกอบการอบรมใหความรู โดยผูจัดการฝกอบรมจะตองนําตนฉบับดังกลาว 
ไปผลิตเอกสารประกอบการฝกอบรม 

๖.๒ การจัดเตรียมสถานที่/โสตทัศนูปกรณ 
- ตองประสานกับเจาของสถานที่กอนทุกคร้ังท่ีจะมีการจัดการฝกอบรมเพ่ือใหมีการจัดเตรียม สถานท่ี

สําหรับการฝกอบรมในกรณีท่ีมีการจัดการฝกอบรมโดยใชสถานที่จากหนวยงานภายนอก หากเปนกรณี ใชสถานท่ี
ในการฝกอบรมภายในกรมการจัดหางาน ผูจัดการฝกอบรมจะตองดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ีเอง ซ่ึงสวนใหญจะ
จัดสถานท่ีในรูปแบบหองเรียน มีโตะและเกาอ้ีใหประธานน่ังบนเวทีเพ่ือทําพิธีเปดการฝกอบรม และวิทยากรน่ัง
บรรยาย และมีโตะสําหรับหัวหนาหนวยงานของผูจัดการฝกอบรมกลาวรายงานดานลางเวที 

- ติดต้ัง/ตรวจสอบคอมพิวเตอรสําหรับการบรรยาย  
- ตรวจสอบความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ ความสวาง โตะ และเกาอ้ี  
- ตรวจสอบระบบอินเตอรเน็ต - ตรวจสอบเคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟน 
- ตรวจสอบติดต้ังเคร่ืองฉาย LCD และจอรับภาพ  
๖.๓ ประสานงานเก่ียวกับเร่ืองอาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม โดยประสานงานผูประกอบการ 
 - เตรียมสถานที่สําหรับรับประทานอาหาร และอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  
๖.๔ เตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม 
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- ประสานผูเก่ียวของ/เจาหนาท่ีพัสดุ ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ 
- ประสานเจาหนาที่รานถายเอกสารเพ่ือนําตนฉบับไปดําเนินการจัดทําเอกสารสําหรับผูเขารับ การ

ฝกอบรม พรอมนัดหมายวัน เวลา สถานที่สงเอกสารทั้งหมด 
๖.๕ จัดทําคํากลาวพิธีเปด 
- วิเคราะหโครงการ/สรุปเน้ือหาของหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือนํามาทําคํากลาวเปดการฝกอบรม/ คํา

กลาวรายงาน 
- การทําคํากลาวเปดการฝกอบรมและคํากลาวรายงานการฝกอบรม ใหเนนวัตถุประสงค ความสําคัญ 

และผลประโยชนท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
- ทําบันทึกเชิญอธิบดีเปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม 
๖.๖ จัดทําแบบประเมินผลโครงการฝกอบรมสําหรับผูเขารับการฝกอบรมใหคะแนนความพึงพอใจ กับ

โครงการฝกอบรม ในดานตาง  ๆดังน้ี 
- ความเหมาะสมของหัวขอวิชาการ 
- เน้ือหาสาระแตละวิชา - ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยาการ - ความเหมาะสมของ

เอกสาร - ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปปรับใชในการทํางานได - ภาพรวมโครงการฝกอบรม - 
ระยะเวลาในการฝกอบรม 

- การจัดฝกอบรมมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมและเปนประโยชน ตอองคการ
สามารถนําไปปรับใชพัฒนาองคกรได 

- ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการฝกอบรม กิจกรรมระหวางการฝกอบรม  
ขั้นตอนที่ ๗ ดําเนินการฝกอบรม 
เม่ือเตรียมการตามข้ันตอนท่ี ๑ – ๕ เรียบรอยแลว ใหดําเนินการฝกอบรม ดังน้ี  
๗.๑ ตอนรับผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และประธานในพิธี 
๗.๒ ลงทะเบียน แจกเอกสารการฝกอบรม ในกรณีท่ีผูจัดการฝกอบรมออกคาท่ีพักใหจะตองขอสําเนา 

หนังสือขออนุมัติเดินทางของผูเขารับการฝกอบรมดวย 
๗.๓ ควบคุมดูแลใหผูอบรมเขาหองประชุมตามเวลาที่กําหนด 
๗.๔ เตรียมความพรอมของหองฝกอบรม เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณโสตฯ ปายต้ังโตะ แฟมคํา 

กลาว และคํากลาวเปดใหเรียบรอย 
๗.๕ เตรียมอุปกรณถายภาพกิจกรรมในการฝกอบรม 
๗.๖ มอบหมายใหพิธีกรแนะนําตาราง/เวลาในการฝกอบรม แนะนําวิทยากร เชิญประธานและผูกลาว 

รายงานในพิธีเปดการฝกอบรม และแนะนําส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตาง  ๆ
๗.๗ จัดเตรียมอาหารวางและเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น (ถามี) ๗.๔ แจกแบบประเมินผล

โครงการฝกอบรม ๗.๔ บริหารการเบิกจายเงินยืมทดรองราชการ 
๗.๔.๑ การเบิกจายเงินคาสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจาย ในการ

ฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- การฝกอบรมท่ีมีลักษณะเปนการบรรยาย วิทยากรเบิกได ๑ คน 
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- การฝกอบรมท่ีมีลักษณะเปนการอภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ วิทยากรเบิกไดไมเกิน ๕ คน โดยรวมถึง
ผูดําเนินการอภิปรายท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับวิทยากร 

- วิทยากรกลุม กรณีเปนการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบงกลุม ทํา
กิจกรรม วิทยากรเบิกไดไมเกินกลุมละ ๒ คน โดยเบิกไดตามอัตราการเบิกจายที่ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 

- วิทยากรท่ีเปนบุคลากรของรัฐ เบิกไดช่ัวโมงละ 500 บาท - วิทยากรจากเอกชน 
เบิกไดช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
- วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพิเศษ เพ่ือประโยชน ในการ

ฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด สามารถเบิกคาสมนาคุณไดสูงกวาอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด โดยให
อยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

๗.๔.๒ การเบิกจายคาเชาที่พัก 
ในกรณีท่ีโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมมีการจัดที่พักหรือออกคาเชาที่พักใหกับผูเขา รับการ

ฝกอบรม ใหผูจัดการฝกอบรมจัดที่พักโดยใหผูเขารับการฝกอบรมพักรวมกันต้ังแตสองคนข้ึนไปใหพัก หองคู เวน
แตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการที่จัดการ ฝกอบรมอาจจัด
ใหพักหองพักคนเดียวได โดยผูจัดการฝกอบรมจะเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาท่ีจายจริง แตไม เกินอัตราคาเชาท่ีพัก
ตามระเบียบและหลักเกณฑ ดังน้ี 

- พักคู เบิกได คนละ ๕๐๐ บาท 
- พักเด่ียว เบิกได ๑,๔๕๐ บาท ๗.๔.๓ การเบิกจายคาอาหาร 
๑) จัดการฝกอบรมในสถานท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
- กรณีจัดไมครบทุกม้ือ เบิกไดไมเกินวันละ ๔๐๐ บาทตอคน 
- กรณีจัดครบทุกม้ือ เบิกไดไมเกินวันละ 500 บาทตอคน ๒) จัดการฝกอบรมในสถานท่ีของเอกชน - 

กรณีจัดไมครบทุกม้ือ เบิกไดไมเกินวันละ ๗๐๐ บาทตอคน 
- กรณีจัดครบทุกม้ือ เบิกไดไมเกินวันละ ๔๕๐ บาทตอคน ๗.๔.๔ การเบิกจายเงินคาอาหารวางและ

เคร่ืองด่ืม 
- กรณีจัดการฝกอบรมในสถานท่ีราชการ เบิกไดไมเกินคนละ ๒๕ บาทตอม้ือ 
- กรณีจัดการฝกอบรมในสถานที่เอกชน เบิกไดไมเกินคนละ ๕๐ บาทตอม้ือ ๗.๕.๕ การเบิกคาเบ้ียเล้ียง

เดินทาง 
ในกรณีที่มีการเบิกคาเบ้ียเล้ียงใหผูเขารับการฝกอบรมและเจาหนาท่ีจัดการฝกอบรม ใหคํานวณเวลาเพ่ือ

เบิกจายเบ้ียเล้ียงเดินทางโดยใหนับต้ังแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ี ปฏิบัติราชการตามปกติ 
จนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี โดยใหนับ ๒๔ ช่ัวโมง เปน ๑ วัน ถาไมถึง 
๒๔ ช่ัวโมงหรือเกิน ๒๔ ช่ัวโมงและสวนที่ไมถึง ๒๔ ช่ัวโมงหรือเกิน ๒๔ ช่ัวโมงน้ันเกินกวา ๑๒ ช่ัวโมงใหถือเปน ๑ 
วัน แลวนําจํานวนวันท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเล้ียงเดินทาง โดยอัตราการเบิกคาเบ้ียเล้ียง ไดไมเกินวันละ ๒๔๐ 
บาท ในกรณีท่ีผูจัดการฝกอบรมจัดอาหารบางม้ือในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบ้ียเล้ียงเดินทาง ท่ีคํานวณไดใน
อัตราม้ือละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบ้ียเล้ียงเดินทางตอวัน 
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๗.๑๐ รวบรวมหลักฐานใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงิน ลายเซ็นผูเขารับการฝกอบรม สําเนาหนังสืออนุมัติ 
เดินทางของผูเขารับการฝกอบรม (ในกรณีผูจัดการฝกอบรมออกคาท่ีพักให) และแบบประเมินผลโครงการ 
ฝกอบรม 

กิจกรรมหลังการฝกอบรม  
ขั้นตอนที่ ๘ รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปคาใชจายสงหักลางเงินยืม 
๘.๑ ใหผูจัดการฝกอบรมรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปคาใชจาย ท่ีใชในการดําเนินการจัดการ 

ฝกอบรมท้ังหมด เพ่ือเปนหลักฐานในการสงหักลางเงินยืมทดรองราชการ ดังน้ี 
๑) ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาใชจายในการเดินทาง  
๒) ใบเสร็จรับเงินคาอาหาร ใบเสร็จรับเงินคาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ใบเสร็จรับเงินคาที่พัก (ถามี)  
๓) สําเนาเอกสารเร่ืองเดิม พรอมรับรองสําเนา 
๔) สําเนาหนังสืออนุมัติโครงการ อนุมัติดําเนินการจัดฝกอบรม อนุมัติเดินทาง อนุมัติใชรถยนต และ

อนุมัติจางเหมารถยนต พรอมรับรองสําเนา 
๕) สําเนากําหนดการ สัญญาเงินยืม ประมาณการคาใชจาย และสรุปคาใชจาย พรอมรับรอง สําเนา 
- สรุปคาใชจายในการดําเนินการจัดฝกอบรมและสงหลักฐานหักลางเงินยืมทดรองราชการ พรอมท้ังเงิน

เหลือคืน กองคลัง ภายในกําหนดระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ ๙ ประเมินผลการฝกอบรม 
๙.๑ สรุปผลจากแบบประเมินผลโครงการ 
๙.๒ นําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการ ปรับปรุงในการฝกอบรมคร้ังตอไป  
ขั้นตอนที่ ๑๐ เผยแพรผลโครงการจัดการฝกอบรมทางเว็บไซต https://maesot.kpru.ac.th/th/ 
นําภาพกิจกรรมการจัดโครงการฝกอบรม และเอกสารประกอบการฝกอบรม (ถามี) ประชาสัมพันธผาน

ทาง เว็บไซตของมหาวิทยาลัย https://maesot.kpru.ac.th/th/ 
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ภาคผนวก ก. ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขอความเชิญวิทยากรภายใน 
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ภาคผนวก ก. ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขอความเชิญวิทยากรภายนอก 
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ภาคผนวก ก. ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขอความขอจัดกิจกรรม 

 
 

 
 
 



15 
 

ภาคผนวก ข. กฎระเบียบ/คําส่ัง 
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ภาคผนวก ค.     บันทึกท่ีเก่ียวของ 
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  ประวัติของผูจัดทํา 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภชิสา ปทมภูวนนท 
เกิดเม่ือ  13 กรกฎาคม 2560 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2551  ศิลปศาสตรบัณฑิต(พมาศึกษา)  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    พ.ศ. 2546  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
      จังหวัดพิษณุโลก 
ประวตัิการทํางาน  พ.ศ. 2551  เจาหนาท่ีแปลภาษา 
      สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
   พ.ศ. 2552  Callcenter Dtac 
      จังหวัดเชียงใหม 
   พ.ศ. 2557-ปจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย ประจํางานศูนยเมียนมารศึกษา  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
เบอรโท รศัพท  095-316-8999 
อีเมล                     Pachiza.pp@gmail.com   
 

 
 

 
 


