คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การจัดโครงการฝึ กอบรมด้ านสารสนเทศ

นายเดชอาคม คดเกีย้ ว
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป

งานบริการวิชาการไอซีที สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คานา
งานบริ ก ารวิช าการไอซี ที เป็ นภารกิ จหลัก ส่ วนหนึ่ ง ของส านัก คอมพิ ว เตอร์ มี หน้า ที่
รับผิดชอบด้านบริ การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ให้กบั คณาจารย์
บุคลากรและนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทราบ ในการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานการจัดโครงการฝึ กอบรมด้านสารสนเทศนี้ เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ได้รับความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การประสานงาน และการดาเนินการด้านการจัด
โครงการฝึ กอบรม การรวบรวม การแก้ปัญหา และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
การติดต่อสื่ อสาร และการให้บริ การ จึงได้จดั ทาคู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดโครงการฝึ กอบรมด้าน
สารสนเทศขึ้น
การจัดท าคู่ มื อการปฏิ บ ตั ิ ง านการจัดโครงการฝึ กอบรมด้านสารสนเทศฉบับ นี้ ได้นา
ประสบการณ์จากการ ทางานในการจัดโครงการฝึ กอบรมและศึกษาค้นคว้า เรี ยบเรี ยง รวบรวม
วิเคราะห์ขอ้ มูลนาแนวคิด ทฤษฎีของผูท้ รงคุณวุฒิมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทาขึ้น
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คู่มือการปฏิ บตั ิงานฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่บุคลากรที่จะ
ศึกษา เพื่อบู รณาการความรู ้ ที่ได้รับกับการปฏิ บตั ิ งานจริ งเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานที่
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างแท้จริ ง หากมีขอ้ บกพร่ องประการใด ผูจ้ ดั ทา ต้องขอ
อภัยไว้ ณ ที่น้ ี และจะพัฒนาระบบการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของการพัฒนาบุ คลากรด้านการจัด
โครงการฝึ กอบรมด้านสารสนเทศ ให้เป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ส านัก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จเจ้าพระยา เป็ นองค์ก รภาครั ฐที่ มี
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ สนับ สนุ น ภารกิ จ และการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งมีพนั ธกิจในการเป็ นหน่ วยงานกลางในการประสานงาน และดาเนิ นการพัฒนา
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ การพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย โดยมี
โครงสร้างการจัดการองค์กรออกเป็ นฝ่ าย ๆ ประกอบด้วย 6 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายสานักงานผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ฝ่ ายระบบสารสนเทศ ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การและบริ การ ฝ่ ายซ่ อม
บารุ ง และฝ่ ายบริ การวิชาการไอซี ที ซึ่ งการบริ การวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่ งในภารกิ จหลักของ
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยฝ่ ายบริ การวิชาการไอซี ทีได้จดั
อบรมบริ การวิชาการไอซีทีเป็ นประจาโดยมีการจัดอบรม สัมมนา เป็ นระยะ ๆ ตลอดปี งบประมาณ
ที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรมา ซึ่ งการจัด อบรม สั ม มาทุ ก ครั้ งต้อ งสอดคล้อ งกับ งานประกัน คุ ณ ภาพ
ตัวบ่งชี้ ที่ 7.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึ งการบริ การ
วิช าการแก่ ชุ ม ชน แต่ บ างครั้ งการจัด อบรม สั ม มนาไม่ ต รงกับ ความต้อ งการของผู ้เ ข้า อบรม
ประกอบกับจานวนงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับการอบรม เช่น หัวข้อในการอบรม น่าสนใจและ
ดี ม าก แต่ จานวนงบประมาณมี จ ากัด ซึ่ ง ต้องบริ หารจัดการให้ไ ด้ง านบริ ก ารวิช าการอย่า งน้อ ย
3 โครงการ ในรอบปี งบประมาณซึ่ งบางครั้งสานักคอมพิวเตอร์ ได้รับความกรุ ณาจากท่านวิทยากร
จากบริ ษทั ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จากัด ที่ดูแลทางด้าน Training Microsoft Office (Office
2007, Office 2010, Office 2013) มาจัดอบรมให้ฟรี สืบเนื่องจากที่สานักคอมพิวเตอร์ ตอ้ งดาเนินการ
จัดซื้ อและจัดหาซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องตามลิขสิ ทธิ์ ทางคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ ายบริ การวิชาการ ไอซี ที มีความมุ่งมัน่
ด้านการบริ การวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งประกอบด้วยภารกิจ
ด้านงานวางแผนโครงการอบรมวิชาการด้านไอซี ที งานผลิ ตคู่มือ ตารา เอกสารเผยแพร่ และงาน
ฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารด้า นไอซี ที การเผยแพร่ ค วามรู ้ แ ละข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้องกับ ไอซี ที ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และมหาวิทยาลัย
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สานักคอมพิวเตอร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของงานด้านการฝึ กอบรม และถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพ
ในการปฏิ บตั ิ ง านที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อตอบสนองต่ อวัตถุ ป ระสงค์ขององค์ก รได้อย่า งถู ก ต้อง
การฝึ กอบรมถื อเป็ นขั้นตอนสาคัญในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ และเป็ นวิธีหนึ่ งในการพัฒนา
บุคลากรให้เป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งมีคุณค่า และคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ ดังนั้นทุกองค์การ
จึงให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริ งจัง ซึ่ งจาเป็ นต้องดาเนิ นการต่อเนื่ อง
และเป็ นระบบ การจัด ฝึ กอบรมที่ มี คุ ณ ภาพจะต้องเกิ ดจากความต้อ งการที่ จ าเป็ นอย่า งแท้จริ ง
การสารวจเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แน่ชดั ว่า จาเป็ นต้องอบรมในเรื่ องใด ด้วยวิธีการใดและจัดอบรมเมื่อใด
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมอาจมาจากทั้งปั จจัยภายในและภายนอกซึ่ งอาจจะเป็ นการแก้ปัญหาการ
ปฏิบตั ิงานในอดีต การจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู ้ เจตคติหรื อเพื่อป้ องกันการแก้ปัญหาที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นในอนาคต ก่ อนที่ จะจัดอบรมจาเป็ นต้องวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมสามารถ
กระทาได้โดยการสังเกต การสารวจหรื อการเข้าไปศึกษาสภาพปั ญหาหรื อความต้องการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ อาจพิจารณาผลงานผลลัพธ์หรื อผลผลิตที่คุณภาพมาตรฐาน เมื่อได้ทราบว่ามี
ความจาเป็ นต้องแก้ไ ขแล้วจะต้องพิจารณาต่อไปอี กว่ามี ทางเลื อกใดที่ สามารถตอบสนองความ
จาเป็ นนั้น มีความจาเป็ นใดที่ตอ้ งใช้การฝึ กอบรมจึงนาไปเตรี ยมการที่จะฝึ กอบรมต่อไป (องอาจ
พงษ์พิสุทธิ์ บุปผา. 2541 : 38)
จากความเป็ นมาดัง กล่ า ว จึ ง ได้ม าจัด ท าคู่ มื อ การจัด การฝึ กอบรมด้า นสารสนเทศ
ฝ่ ายบริ การวิชาการไอซี ที สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เพื่อให้
หน่ วยงานมี คู่มือการปฏิ บตั ิ งานด้านการจัดโครงการฝึ กอบรมที่แสดงถึ งรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิ บตั ิงานของกิ จกรรมกระบวนการต่าง ๆ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่ชดั เจน นาใช้ประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการองค์ก าร และเพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานการจัดโครงการปฏิ บตั ิ งานการ
ฝึ กอบรมให้บุคลากรสามารถทางานทดแทนกันได้ อันเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและมหาวิทยาลัย
ในอนาคตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้
2. การปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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ขอบเขตคู่มือ
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานเล่ มนี้ ได้กาหนดหลักการปฏิ บตั ิ และขั้นตอนการท างานของการจัดการ
ฝึ กอบรม ส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ง านด้านการจัด การฝึ กอบรมให้ ก ั บ บุ ค ลากรส านัก คอมพิ วเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อบุคลากรนั้นมีโยกย้ายตาแหน่งหรื อมีบุคลากรท่านใด
เข้ามาปฏิบตั ิงานด้านการจัดโครงการฝึ กอบรมใหม่แทนบุคลากรเดิมที่ปฏิบตั ิงาน

คาจากัดความเบื้องต้ น
การฝึ กอบรม หมายถึ ง การส่ งเสริ มให้บุค ลากรเกิ ดความรู ้ ทัก ษะมากขึ้ น มี ท ศั นคติ และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อนามาพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจั ด โครงการ หมายถึ ง การจัดการให้เบ็ดเสร็ จที่ รวมงานต่ าง ๆ ที่หัวหน้าโครงการ
จะต้องจัดการด้วยตัวเองให้เสร็ จสิ้ นรวมทั้ง การแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลให้งานบรรลุผล
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์เบื้องต้น
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ รูปแบบต่าง ๆ ที่มีการบันทึก ประมวลผลหรื อ
ดาเนินการด้วยวิธีใด ๆ และสามารถนาไปเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ท้ งั ส่ วนบุคคลและสังคม
บุคลากร หมายถึ ง บุคลากรที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ระดับปฏิ บตั ิการ (สายสนับสนุ น) ปฏิ บตั ิงาน
ประจาสานักงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การให้ บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ งอยู่ในฐานะที่เป็ นที่พ่ ึง
ของชุ มชนหรื อสังคม เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรื อทาหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุ มชนใน
ด้านวิชาการหรื อการพัฒนาความรู ้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริ การ
วิ ช าการเป็ นการบริ ก ารที่ มี ค่ า ตอบแทนและบริ ก ารวิ ช าการให้ เ ปล่ า โดยมี ก ารน าความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์มาใช้พฒั นาหรื อบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนและการวิจยั (สมศ.,2554)

บทที่ 2
โครงสร้ างและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
โครงสร้ างหน่ วยงานและความรับผิดชอบ
สานัก คอมพิ วเตอร์ เป็ นหน่ วยงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยมีพนั ธกิจการพัฒนาและการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อสนับสนุ นภารกิจ
และการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์คอมพิวเตอร์ ” ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ ัด ตั้ง “ส านัก คอมพิ ว เตอร์ ” เป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะ โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริ หารจัดการองค์กร ดังนี้
1. โครงสร้ างการบริหารจัดการองค์ กร
1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน (Organization Chart) ดังภาพที่ 1
สานักคอมพิวเตอร์

สานักงานผู้อานวยการ

ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครื อข่ าย

ฝ่ ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ ายปฏิบัติการและบริการ

ฝ่ ายบริการวิชาการไอซีที

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน (Organization Chart)

ฝ่ ายซ่ อมบารุ ง
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1.2 โครงสร้างบริ หารหน่วยงาน (Administration Chart) ดังภาพที่ 2
อธิการบดี
คณะกรรมการอานวยการ
ไอซีที
รองอธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร
สานักคอมพิวเตอร์

ผู้อานวยการ
สานักคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประจา
สานักคอมพิวเตอร์

รองผู้อานวยการ

หัวหน้ าสานักงาน
ผู้อานวยการ
(ว่าง)

หัวหน้ าฝ่ ายระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย
(ว่าง)

หัวหน้ าฝ่ ายระบบ
สารสนเทศ
(ว่าง)

หัวหน้ าฝ่ ายบริการ
วิชาการไอซีที
(ว่าง)

หัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ
และบริการ
(ว่าง)

หัวหน้ าฝ่ ายซ่ อมบารุ ง
(ว่าง)

ภาพที่ 2 โครงสร้างบริ หารหน่วยงาน (Administration Chart)

1.3 โครงสร้างการปฏิบตั ิงาน (Activity Chart) ดังภาพที่ 3

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
ผู้อานวยการ

อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์

รองผู้อานวยการ

ฝ่ ายระบบสารสนเทศ

1. นายนพฤทธิ จันกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นายภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

สานักงานผู้อานวยการ
1. นางสุพิศ รุ กขชาติ
เจ้าหน้าที่บริ หารทัว่ ไป
2. นายจักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริ หารทัว่ ไป
3. นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ
เจ้าหน้าที่บริ หารทัว่ ไป

ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารและบริการ
1. นายสาธิต ถนอมศักดิ์
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
2. นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
เจ้าหน้าที่บริ หารทัว่ ไป

ภาพที่ 3 โครงสร้างการปฏิบตั ิงาน (Activity Chart)

ฝ่ ายบริการวิชาการไอซีที
1. นายเดชอาคม คดเกี้ยว
เจ้าหน้าที่บริ หารทัว่ ไป

ฝ่ ายซ่ อมบารุง
1. นายประทีป ขันธวุธ
เจ้าหน้าที่บริ หารทัว่ ไป
2. นายพงศ์ศกั ดิ์ บารุ งจิตต์
เจ้าพนักงานเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. นายวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
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1. นางสาวบังอร เหล่าปิ่ นเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นายรณกร เรี่ ยวแรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นายวิชชา สุขรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นางสาวบุรพร ศรี สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย

อาจารย์ ดร.ปิ ยะนันต์ อิสสระวิทย์
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1.3.1 โครงสร้างการปฏิบตั ิงาน (ระดับผูบ้ ริ หาร) ดังภาพที่ 4

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
ผู้อานวยการ

อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิต์

รองผู้อานวยการ

อาจารย์ ดร.ปิ ยะนันต์ อิสสระวิทย์

อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

ภาพที่ 4 โครงสร้างการปฏิบตั ิงาน (ระดับผูบ้ ริ หาร)
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1.3.2 โครงสร้างการปฏิบตั ิงาน (ระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน) ดังภาพที่ 5
สานักงานผู้อานวยการ

นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

นางสุพิศ รุ กขชาติ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

นายจักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายระบบสารสนเทศ

นายวิชชา สุขรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายรณกร เรี่ ยวแรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวบังอร เหล่าปิ่ นเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวบุรพร ศรี สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย

นายนพฤทธิ จันกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ฝ่ ายปฏิบัติการและบริการ

นายสาธิต ถนอมศักดิ์
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์

นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายบริการวิชาการไอซีที

นายเดชอาคม คดเกี้ยว
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายซ่ อมบารุ ง

นายประทีป ขันธวุธ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

นายพงศ์ศกั ดิ์ บารุ งจิตต์
เจ้าพนักงานเครื่ องคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 5 โครงสร้างการปฏิบตั ิงาน (ระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน)

นายวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
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1.2 ภาระหน้าที่ของสานักคอมพิวเตอร์
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งส่ วนงานภายใน
สานักออกเป็ น 6 ฝ่ าย โดยมีการแบ่งงานและกาหนดภาระงานอย่างชัดเจน ดังนี้
1.2.1 สานักงานผูอ้ านวยการ
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับแผนนโยบาย การบริ หารและจัดการของสานัก
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งแบ่งเป็ น 4 งาน ดังนี้
1.2.1.1 งานบริ หารและธุ รการ ได้แก่ งานสารบรรณ งานธุ รการ งานบุคคล
และงานอาคารสถานที่
1.2.1.2 งานคลังและพัสดุ ได้แก่ งานการเงิน/บัญชีและงานพัสดุ
1.2.1.3 งานนโยบายและแผน ได้แก่ งานแผนงานและโครงการ งานแผน
งบประมาณงานแผนอัตรากาลัง งานพัฒนาบุคลากรและงานประเมินผลการดาเนินงาน
1.2.1.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1.2.2 ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
รั บ ผิด ชอบงานระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย ท าหน้า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล
ประสานงาน บารุ งรักษาและบริ การระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 งาน ดังนี้
1.2.2.1 งานบริ หารเครื อข่ าย ได้แก่ งานวางแผนและวิศวกรรมเครื อข่ า ย
งานระบบคอมพิวเตอร์หลักและงานประสานงาน
1.2.2.2 งานบริ ก ารเครื อ ข่ า ย ได้แก่ งานสนับ สนุ นและบริ ก ารเครื อข่ า ย
งานติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ หลักและเครื อข่าย งานบารุ งรักษา งานควบคุ มระบบเครื อข่ายและ
ความมัน่ คงของระบบ งานบริ การปรึ กษาและทดสอบด้านวิศวกรรมเครื อข่าย
1.2.3 ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ ประสานงาน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
และบ ารุ ง รั ก ษาฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารมหาวิท ยาลัย (MIS: Management
Information System) และระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรองค์ก ร (ERP: Enterprise
Resource Planning) รวมทั้งการให้คาปรึ กษาแก่ผใู ้ ช้ระบบงาน ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 งาน ดังนี้
1.2.3.1 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แ ก่ งานวิเ คราะห์ และออกแบบ
ระบบ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานระบบฐานข้อมูล งานพัฒนาเว็บไซต์
1.2.3.2 งานบ ารุ งรัก ษาระบบสารสนเทศ ได้แก่ งานตรวจสอบและดู แล
ระบบ งานบารุ งรักษาระบบ
1.2.3.4 งานประสานงานระบบสารสนเทศ ได้แ ก่ งานให้ บ ริ การและ
ปรึ กษาด้านระบบสารสนเทศ
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1.2.4 ฝ่ ายบริ การวิชาการไอซีที
รับผิดชอบงานการบริ การวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 งาน ดังนี้
1.2.4.1 งานบริ หารวิชาการไอซี ที ได้แก่ งานวางแผนโครงงานอบรม
วิชาการด้านไอซี ที งานคู่มือ ตาราและเอกสารเผยแพร่ เกี่ ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
1.2.4.2 งานบริ การวิชาการไอซี ที ได้แก่ งานฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการด้าน
ไอซี ที งานจัดหาโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อสนับสนุ นงานบริ การวิชาการ ประสานงานร่ วมมื อกับ
มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการและการบรรยายพิเศษ
1.2.4.3 งานประชาสั มพันธ์ ได้แก่ งานเผยแพร่ ความรู ้ และข่า วสารด้า น
ไอซี ที ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่าง ๆ
1.2.5 ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริ การ
รับผิดชอบงานปฏิบตั ิการและงานบริ การ ทาหน้าที่ซ่อมบารุ งและจัดบริ การ
เครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนับสนุนการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ รวมทั้งให้
คาปรึ กษาด้านคอมพิวเตอร์ กบั ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 งาน ดังนี้
1.2.5.1 งานปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งานพัฒนา ติดตั้งและบารุ งรักษา
ระบบคอมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์ งานบริ ก ารซอฟต์แวร์ งานบริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง คอมพิ วเตอร์ และ
อุปกรณ์แก่บุคลากร/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1.2.5.2 งานบริ การห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ งานบริ การห้องปฏิบตั ิการสาหรับ
การเรี ยนการสอนงานบริ การห้องปฏิบตั ิการสนับสนุนการค้นคว้าของผูใ้ ช้บริ การ
1.2.6 ฝ่ ายซ่อมบารุ ง
รับผิดชอบหน้าที่ การซ่ อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ และให้คาปรึ กษาด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 งาน ดังนี้
1.2.6.1 งานซ่อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์
1.2.6.2 งานบริ การให้คาปรึ กษาด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
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บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ ง
1. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไประดับปฏิบตั ิการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิงานระดับต้นที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทางานปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการภายในสานักงาน หรื อการบริ หารงานทัว่ ไป
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้ านต่ าง ๆ ดังนี้
1. ด้ านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการบริ หารจัดการงานทัว่ ไปในสานักงาน เช่น งานธุ รการ
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิ นและบัญชี งานพัสดุ งานบริ หารอาคาร
สถานที่ งานจัดพิ ม พ์และแจกจ่ า ยเอกสาร งานรวบรวมข้อมู ล และสถิ ติ งานระเบี ย บแบบแผน
งานสัญญา เป็ นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุ ปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริ หารสานักงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่ น งานบริ หารทรั พยากรบุ คคล งานบริ หารงบประมาณ งานบริ หารแผนปฏิ บตั ิ
ราชการ งานบริ หารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็ นต้น
1.3 ปฏิ บตั ิงานเลขานุ การ เช่ น ร่ างโต้ตอบหนังสื อ แปลเอกสาร เตรี ยมเรื่ องและ
เตรี ยมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่ องเสนอที่ประชุม ทารายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
เพื่ อให้ก ารดาเนิ นการประชุ ม และการปฏิ บตั ิ ง านอื่ นที่ เกี่ ยวข้องส าเร็ จลุ ล่ วงด้วยความเรี ยบร้ อย
มีประสิ ทธิภาพ
1.4 ทาเรื่ องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่ออานวยความสะดวก และเกิดความร่ วมมือ
1.5 ให้บริ การวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึ กษา แนะนา ในการปฏิบตั ิงานแก่
เจ้า หน้า ที่ ระดับ รองลงมาและแก่ นัก ศึ ก ษาที่ ม าฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง าน ตอบปั ญหาและชี้ แจงเรื่ องต่ า ง ๆ
เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพและปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่กาหนด
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3. ด้ านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ วมกันระหว่า งที ม งานหรื อหน่ วยงานทั้ง ภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรื อความร่ วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้ านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ กษาแนะน าเบื้ อ งต้ น เผยแพร่ ถ่ า ยทอดความรู ้ ทางด้ า นการ
บริ หารงานทัว่ ไปรวมทั้งตอบปั ญหาและชี้ แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การ
ได้รับทราบข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
4.2 จัด เก็ บ ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น และให้บ ริ ก ารข้อมู ล ทางวิช าการเกี่ ย วกับ ด้า นการ
บริ หารงานทัว่ ไป เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร้ ับบริ การ
ได้ทราบข้อมูลและความรู ้ ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุ นภารกิจของหน่ วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2. ได้รับปริ ญญาโท หรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
3. ได้รับปริ ญญาเอก หรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับตาแหน่ ง
ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งให้เป็ นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
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บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ งตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายเดชอาคม คดเกี้ ยว ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดงั นี้
1. ออกแบบและผลิตบทเรี ยน e-learning
2. พัฒนาสื่ อ e-book ด้วยการนาเสนอเนื้อหาจาก Script & Storyboard มาผลิตเป็ น
สื่ อ e-book เช่น ภาพนิ่ง เนื้อหา เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว
3. ดูแลระบบ LMS (Learning Management System)
4. ให้คาปรึ กษาอาจารย์ในการผลิตบทเรี ยน e-learning และการใช้ LMS
5. งานด าเนิ น การเผยแพร่ สื่ อ การเรี ย นการสอนให้ ก ับ นัก ศึ ก ษาโดยผ่ า นทาง
Internet และสื่ ออื่น ๆ
6. ดูแลปรับปรุ งเว็บไซต์ e-learning
7. ตรวจสอบและจัดการเครื่ องแม่ข่ายระบบ e-learning
8. ให้บริ การระบบข้อสอบออนไลน์
9. งานบริ การวิชาการไอซีที
9.1 งานจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์
9.2 งานจัดทารายงานประจาปี
9.3 งานจัดการฝึ กอบรมด้านสารสนเทศ
(คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 409/2558 เรื่ อง การมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรประจาสานักคอมพิวเตอร์, 2558, น.3)
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จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนได้เลือกเอาการจัดการฝึ กอบรม
ด้านสารสนเทศ มาเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดการฝึ กอบรมด้ านสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
Flowchart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่
เกีย่ วข้ อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่ มต้น
ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที
และ
คณะกรรมการ
บริ หารสานัก
คอมพิวเตอร์

ประชุ ม คณะกรรมการ
บริ หารจัดสรงบประมาณ
แผ่ น ดิ นเพื่ อ เสนอขอ
งบประมาณ

1. คณะกรรมการบริ หาร เอกสารการ
ภายใน
สานักคอมพิวเตอร์ฯ ร่ วม ประชุมการ
30 – 40นาที
ประชุมเพื่อหารื อ
จัดการฝึ กอบรม
งบประมาณที่มีอยูว่ า่ เพียง
พอที่จะจัดฝึ กอบรม
หรื อไม่ และจากความ
เหมาะสมหลาย ๆ
อย่างเช่น วัน เวลา
สถานที่ เรื่ องที่จดั อบรม
ฯลฯ

ประชุ ม สรุ ปการจั ด ตั้ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ประจาปี ตามที่ได้รับการ
จัดสรร

2. คณะกรรมการบริ หาร
สานักคอมพิวเตอร์ฯ
ร่ วมกันพิจารณาเบื้องต้น

ส ารวจความต้ อ งการ
ฝึ กอบรมและสรุ ปผล
ความต้องการฝึ กอบรม

3. จากการประชุมร่ วมกัน
ของคณะกรรมการบริ หาร
สานักคอมพิวเตอร์ฯ

A
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ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที

ฝ่ ายธุรการ
สานัก
คอมพิวเตอร์

ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที

แผนภูมิสายงาน
Flowchart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

4. เขียนโครงการ
ฝึ กอบรมตามหัวข้อที่
A คณะกรรมการบริ หาร
สานักคอมพิวเตอร์ได้ตก
ลงกันไว้เบื้องต้น เช่น
เตรี ยมการและเขียน
4.1 ชื่อเรื่ อง
โครงการฝึ กอบรม
4.2 วัตถุประสงค์
4.3 กลุ่มเป้ าหมาย
4.4 วัน เวลา สถานที่จดั
4.5 กิจกรรมแผนการ
ดาเนินงาน
4.6 ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ
4.7 ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ
5. นาโครงการฝึ กอบรมที่
ไม่เห็นชอบ เขียนเสร็ จแล้ว เสนอ
รอง ผอ. ที่ดูแลฝ่ าย
เสนอโครงการ
บริ การวิชาการไอซีที
ผ่านรอง ผอ.
ผ่าน ผอ.สานัก
ก่อน แล้วค่อยนา ส่ง ผอ.
คอมฯ เสนอ
สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อ
พิจารณา และนาเสนอ
เห็นชอบ
อธิการบดี เพื่ออนุมตั ิ
โครงการฝึ กอบรม
6. พิมพ์เอกสารคาสัง่
 จัดทาคาสัง่ แต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการปฏิบตั ิงาน
7. เสนอท่านอธิการบดี /
 ยืมเงินในระบบการเงิน
รองอธิการบดี อนุมตั ิ
8. ทาการยืมเงินในระบบ
การเงินตามโครางการ
A
ที่ต้ งั ไว้

เอกสารที่
เกีย่ วข้ อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เอกสาร
โครงการ
ฝึ กอบรม

ภายใน
40 นาที

เอกสาร
โครงการ
ฝึ กอบรม

ภายใน
3 วันทาการ

เอกสารคาสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ปฏิบตั ิงาน,
เอกสารที่พิมพ์
จากระบบ
การเงิน

ภายใน
20 นาที
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ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
Flowchart

ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที
จัดทาหนังสื อเชิญ
วิทยากร
ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที

ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึ กอบรม

 ประสานงานกับฝ่ าย

ต่าง ๆ เพื่อดาเนินงาน
 จัดทาเอกสารคากล่าว
รายงานโครงการ
ฝึ กอบรมสาหรับ ผอ.
สานักคอมพิวเตอร์
และคากล่าวเปิ ด-ปิ ด
โครงการฝึ กอบรมสาหรับ
อธิการบดี
 จัดทาเอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรม

A

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
9. จัดพิมพ์เอกสารเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย
10. นาเสนอ ผอ. สานัก
คอมฯ ผ่าน ผอ.
สานักงานอธิการบดี และ
เสนออธิการบดี/รอง
อธิการบดี อนุมตั ิ
11. จัดทาแบนเนอร์
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์
สานักคอมฯ
12. จัดทาหนังสื อเชิญไป
ยังกลุ่มเป้ าหมาย
13. รับสมัครออนไลน์
ผ่านหน้าเว็บไซต์
14. สรุ ปรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
15. ประสานเจ้าหน้าที่
ดูแลห้องปฏิบตั ิการ
16. ประสานเจ้าหน้าที่
อุปกรณ์โสตฯ
17. ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ธุรการและสวัสดิการ
18. ประสานวิทยากรที่จะ
มาบรรยาย
19.พิมพ์เอกสารคากล่าว
รายงานโครงการ
ฝึ กอบรมสาหรับ ผอ.
สานักคอมพิวเตอร์
และคากล่าวเปิ ด-ปิ ด
โครงการฝึ กอบรมสาหรับ
อธิการบดี

เอกสารที่
เกีย่ วข้ อง
เอกสารเชิญ
วิทยากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ภายใน
10 นาที

บันทึกข้อความ ภายใน
โครงการ
1 วันทาการ
ฝึ กอบรมไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอ
ประชาสัมพันธ์
หน้าเว็บไซต์

เอกสารคาสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ปฏิบตั ิงานและ
เอกสารเชิญ
วิทยากร

เอกสารคากล่าว
รายงาน
โครงการ
ฝึ กอบรม,
เอกสาร
ประกอบการ
ฝึ กอบรม

ภายใน
30 นาที
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ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
Flowchart

ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที

ดาเนินการอบรมตาม
โครงการ

ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที

ประเมินผลและสรุ ป
ผลการดาเนินโครงการ

A

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
20. ต้อนรับวิทยากร
21. พิธีกร กล่าวเชิญ ผอ.
สานักคอมพิวเตอร์
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การ
จัดโครงการฝึ กอบรม
22. ผอ. สานัก
คอมพิวเตอร์ กล่าวเชิญ
อธิการบดี เปิ ดโครงการ
ฝึ กอบรม
23. อธิการบดี เปิ ด
โครงการฝึ กอบรม
24. พิธีกร กล่าวเชิญ
อธิการบดีมอบของที่
ระลึกให้กบั วิทยากร
25. พิธีกร กล่าวประวัติ
วิทยากร
26. ดาเนินกิจกรรมตาม
ตารางการอบรม
27. พิธีกร เชิญอธิ การบดี
กล่าวปิ ดโครงการ
ฝึ กอบรม และมอบใบ
ประกาศนียบัตร
28. พิธีกร เชิญผูเ้ ข้าร่ วม
อบรมถ่ายรู ปรวม
29. นาผลจากแบบ
ประเมินการฝึ กอบรมหา
ความถี่
30. พิมพ์รายงานสรุ ปผล
การจัดการฝึ กอบรม
นาเสนอผูบ้ ริ หาร

เอกสารที่
เกีย่ วข้ อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เอกสารคากล่าว ภายใน
รายงาน
30 นาที
โครงการ
ฝึ กอบรม
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม

แบบประเมิน
การฝึ กอบรม
เอกสาร
โครงการ
ฝึ กอบรม

ภายใน
2 วันทาการ

19

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
Flowchart

ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่
เกีย่ วข้ อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

31. ส่งรายงานสรุ ปผล
การจัดการฝึ กอบรม กับ
ผอ. สานักคอมพิวเตอร์

เล่มรายงาน
ภายใน
สรุ ปผลการ
1 วันทาการ
จัดการฝึ กอบรม

32. ทาเอกสารขอเบิกใน
ระบบการเงิน
33. นาเอกสารที่พิมพ์มา
จากระบบการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วย
33.1 ใบขอเบิก
ค่าตอบแทนวิทยากร
33.2 ใบขอเบิก
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการดาเนินงาน
33.3 ใบขอเบิก
ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง
34. ส่งงานธุรการ สานัก
คอมพิวเตอร์
35.งานธุรการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เสนอ
ผูบ้ ริ หารสานัก
คอมพิวเตอร์ ลงนาม
36. งานธุรการนาเอกสาร
ส่งกองคลัง สานักงาน
อธิการบดี

เอกสารค่าวัสดุ
การอบรม,
เอกสาร
ค่าตอบแทน
วิทยากร,
เอกสาร
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน,
เอกสาร
ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง

ภายใน
30 นาที

ใบขอเบิก
ค่าตอบแทน
วิทยากร,
ใบขอเบิก
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน,
ใบขอเบิก
ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง

ภายใน
1 วันทาการ

รายงานผลการดาเนินการ
โค รง การ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห าร
สานักคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายบริ การ
วิชาการไอซีที

ฝ่ ายธุรการ
สานัก
คอมพิวเตอร์

จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อเบิก
เป็ นค่าใช้จ่ายการดาเนิน
งานตามโครงการ

งานธุรการ

สิ้นสุด

บทที่ 3
หลักเกณฑ์ วธิ ีการปฏิบตั ิงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการการปฏิบัติงานฝึ กอบรมด้ านสารสนเทศ
ในการด าเนิ น งานของงานฝึ กอบรมด้ า นส ารสนเทศ ฝ่ ายบริ การวิ ช าการไอซี ที
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุ นการ
ดาเนิ นกิ จกรรมของฝ่ ายต่ า ง ๆ ของหน่ วยงานและสนับ สนุ นภารกิ จของมหาวิท ยาลัย ในการนี้
จะอธิ บายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการฝึ กอบรมด้านสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการฝึ กอบรม
ด้า นแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การฝึ กอบรม มี นัก วิช าการหลายท่ า นได้ใ ห้แ นวคิ ดเกี่ ย วกับ
การฝึ กอบรม ดังนี้
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2550 : 11) กล่าวว่า ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าในบรรดา
ปั จจัยทางการบริ หารทั้งหลายไม่วา่ จะเป็ น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ฯลฯ “ คน” นับว่า
เป็ นปั จจัย ทางการบริ หารที่ ส าคัญที่ สุ ด เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ทรั พ ยากรอื่ น ๆ แล้วจะเห็ นได้ว่า
ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญและทรงคุณค่ามากกว่าทรัพยากรอื่น ๆ ทั้งหมดกล่าวคือ ทรัพยากรอื่น
ๆ เมื่อใช้ไปแล้วย่อมมีการเสื่ อมสลาย สึ กหรอหรื อหมดไปในที่สุด แต่คนหรื อทรัพยากรมนุ ษย์เป็ น
สิ่ ง ที่ ส ามารถพัฒ นาได้ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ได้แ ละสามารถน ากลับ มาใช้ไ ด้อ ยู่เ สมอ ๆ อี ก ทั้ง จะยิ่ ง มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะ “คน” จะมีการสะสมความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงาน หรื อพัฒนางานให้ดีข้ ึนได้
สมชาย กิ ยรรยงและ รศ.ดร.อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง (2550 : 14) กล่าวถึ งการฝึ กอบรม
หมายถึ ง กระบวนการที่จะทาให้ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ (Knowledge) และความชานาญ
(Skills) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีข้ ึน
พัฒนา สุ ขประเสริ ฐ (2541 : 1) หมายถึง กระบวนการที่สาคัญที่จะช่วยให้พฒั นาหรื อ
ฝึ กฝนเจ้าหน้าที่ให้ความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้นและจะต้องเหมาะสมกับงานที่ทา
โดย “คน” สามารถบันดาลเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์การหรื อหน่วยงาน
ใด ๆ ก็ ได้จะท าให้องค์การหรื อหน่ วยงานนั้นเจริ ญก้า วหน้าหรื อล้าหลังก็ได้ และจะท าให้การ
ดาเนินการต่าง ๆ ในองค์การหรื อหน่วยงานนั้นประสบผลสาเร็ จหรื อล้มเหลวก็ได้ ดังนั้นองค์กรหรื อ
หน่ วยงานที่ มุ่ ง หวัง ความส าเร็ จทั้งหลายจึ ง ต่า งให้ค วามส าคัญกับ คน และวิธี การพัฒนาคนให้มี
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คุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพมาก และเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายมากในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนวิธีการหนึ่งคือ “การฝึ กอบรม”
สรุ ป คนเป็ นปั จจัยทางการบริ หารที่สาคัญที่สุดเพราะ “คน” จะมีการสะสมความรู ้
ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงาน องค์กรหรื อ
หน่วยงานที่มุ่งหวังความสาเร็ จทั้งหลายจึงต่างให้ความสาคัญกับคน
2. นิยามของการฝึ กอบรม
ด้านนิยามของการฝึ กอบรม มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของการฝึ กอบรมดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2554 : ออนไลน์) ได้อธิ บายว่า การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการพัฒนา
บุคลากรที่ตอ้ งมีการวางแผน มีการจัดลาดับกิจกรรม และมีกระบวนการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้บุคลากรมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยมีความรู ้ความเข้าใจ
มี ความชานาญการเกี่ ยวกับงานในหน้าที่ หรื อในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดโดยเฉพาะภายในระยะเวลา
ที่ ก าหนดและก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ใ นทางที่ จ ะส่ งเสริ มให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง าน
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554 : ออนไลน์) ได้อธิ บายว่า นิ ยามของการฝึ กอบรม
มีมากมาย ขึ้นอยูก่ บั ว่ามองการฝึ กอบรมจากแนวคิด (Approach) โดยมีนิยามดังนี้
การฝึ กอบรม คือ "การถ่ายทอดความรู ้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชานาญ ความสามารถ
และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เพื่อช่ วยให้การปฏิ บตั ิงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปั จจุบนั และ
อนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และไม่วา่ การฝึ กอบรมจะมีข้ ึนที่ใดก็ตามวัตถุประสงค์
ก็คือ เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน หรื อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดรู ปของ
องค์การ"
การฝึ กอบรม คือ "กระบวนการในอันที่จะทาให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกิ ดความรู ้
ความเข้าใจ ทัศนคติและความชานาญในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดและเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2550 : 15) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการที่เป็ นระบบ
ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ผูป้ ฏิบตั ิงาน) ให้ดีข้ ึน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถ
ปฏิบตั ิงาน ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อ “งาน” ที่รับผิดชอบในปั จจุบนั หรื องานที่กาลังจะได้รับมอบหมายให้ทาในอนาคต
โดยตรง
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วิจิตร อาวะกุล (2550 : 15) กล่าวว่า การฝึ กอบรมหมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู ้ความ
ชานาญ และความสามารถของบุคคลหรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า เป็ นการพัฒนาบุคคล” หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ การฝึ กอบรม ก็คือ “ กระบวนการที่จะส่ งเสริ มสมรรถภาพบุคคล (พนักงาน ข้าราชการ)
ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอันจะส่ งผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคม
ประชาชน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2547 : 7) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู ้
และประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม และทักษะความชานาญเฉพาะด้าน โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จะให้บุคลากรสามารถดาเนิ นภารกิ จที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่าทันเทคโนโลยีและ
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป
กิตติ พัชรวิชญ์ (2544 : 445) ได้สรุ ปไว้วา่ การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมที่ตรงกับความเป็ นจริ งของปั ญหา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ และเปลี่ยน
เจตคติของบุคลากร และนาประสบการณ์ท้ งั หมดที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่
ทาอยูใ่ ห้บรรลุความสาเร็ จตามความต้องการขององค์การ
เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2543 : 166) กล่าวถึงความหมาย การฝึ กอบรมว่าเป็ นแนวทางและ
ความพยายามที่ จะทาให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับความรู ้ แนวใหม่ ได้รับความชานาญในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้นเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและแก้ปัญหา ตลอดจนทัศนคติที่จะปรับปรุ งงาน
เปลี่ยนแปลงงานให้ดีข้ ึนตามแนวทางที่องค์การกาหนด
อานวย เดชชัยศรี (2542 : 12) กล่าวว่า การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะช่วยให้ผเู ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้มีความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถและเกิ ดทักษะจากประสบการณ์ ตลอดจนเกิ ด
เจตคติที่ดีและถูกต้องต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานที่มีผลต่อความเจริ ญของ
องค์การตรงตามเป้าหมายของโครงสร้างที่ปรากฏในระบบงานเหล่านั้น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540 : 162) ได้สรุ ปความหมายของการฝึ กอบรมไว้วา่ เป็ น
วิธีการพัฒนาบุคลากรที่นิยมกันมาก เนื่ องจากสามารถดาเนิ นการได้อย่างมีระบบ สามารถพัฒนา
บุคลากรได้เป็ นจานวนมาก และเป็ นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ดีวธิ ีหนึ่ง
กู๊ด (Good 1973 : 33) กล่าวว่า การฝึ กอบรมว่า หมายถึง กระบวนการให้ความรู ้และ
ฝึ กทักษะแก่บุคคลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่ยงั ไม่เป็ นระบบเหมือนกับการศึกษาในสถาบัน
ทัว่ ไป
โกลด์สเตน และฟอร์ด (Goldstein and Ford 2002 : ออนไลน์) ได้อธิ บายว่าการฝึ กอบรม
เป็ นทักษะในการเรี ยนรู ้ เป็ นระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวคิด หรื อทัศนคติอย่างมีแบบแผนเพื่อผลของการ
ปฏิ บตั ิงานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บุคลากรที่ถูกจ้างเข้ามานั้นต้องมีความสามารถขั้นพื้นฐาน

23
ที่จะพัฒนาเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ และการฝึ กอบรมนั้นจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนที่ตอ้ งการ
ความท้าทายเพื่อหน้าที่ใหม่
สรุ ป การฝึ กอบรม เป็ นกระบวนการขององค์กรในอันที่จะพัฒนาบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมอย่า งมี ร ะเบี ย บแบบแผนเพื่ อ ให้ บุ ค คลมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ มี ทศั นคติ มี ทกั ษะ
ความชานาญประสบการณ์ที่เหมาะสม หรื อเข้ากับงานได้อย่างดี เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและ
มีมาตรฐานเป็ นการดาเนิ นการต่อเนื่ อง เป็ นภาระที่ไม่มีสิ้นสุ ดเพื่อแก้ปัญหาขององค์กรในช่ วง
ระยะเวลาที่ เ หมาะสมเป็ นกิ จ กรรมที่ จ ะน าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาการท างานขององค์ ก รให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดความสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
3. สาเหตุทตี่ ้ องมีการฝึ กอบรม
ด้านสาเหตุที่ตอ้ งมีการฝึ กอบรมมีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดไว้ดงั นี้
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2550 : 16) กล่าวว่าไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่สามารถสอนและผลิต
นักศึกษาให้สามารถเข้าปฏิบตั ิงานใน หน่ วยงานต่าง ๆ ได้ทนั ทีหลังจากสาเร็ จการศึกษาแล้วจึง
จาเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมบุคคลที่เพิ่งเข้าทางานใหม่ ๆ และไม่เคยมีประสบการณ์ในการทางานนั้น
มาก่อน เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานในหน่ วยนั้นได้อย่างถู กต้องตามขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิและ
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่ วยงานนั้นเมื่อการฝึ กอบรม เป็ นวิธีการพัฒนาบุคคลอย่างหนึ่ ง
ที่จะช่วยให้คนมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น การฝึ กอบรมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
และมี ค วามจาเป็ นอย่า งมากของทุ ก หน่ วยงานในสภาวการณ์ ปัจจุ บ นั ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็ วและการแข่งขันสู งมาก โดยสาเหตุที่ตอ้ งมีการฝึ กอบรมและประโยชน์ของการฝึ กอบรมอาจ
ประมวลได้ดงั นี้
1. การฝึ กอบรมช่ วยให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่ วยงานสามารถปฏิ บตั ิงานตามขั้นตอน
หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างถูกต้อง
2. การฝึ กอบรมช่วยพัฒนาบุคลากร ปรับปรุ งความสามารถในการทางานให้สูงขึ้น
ให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติรวมถึงแนวคิดหรื อวิทยาการใหม่ ๆ อันทันสมัยเพื่อให้
ก้าวทันต่อความเจริ ญก้าวหน้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. การฝึ กอบรมช่วยให้บุคคลได้เรี ยนรู ้ เพิ่มเติมประสบการณ์ทาให้บุคคลเหมาะสม
กับงานยิง่ ขึ้น
4. การฝึ กอบรมช่วยเพิ่มผลผลิ ต หน่วยงานจะได้ผลงานมากขึ้นเพราะผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ทางานได้มาตรฐาน
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5. การฝึ กอบรมช่ ว ยปรั บ ปรุ งหรื อเพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ทางานได้มาตรฐานที่กาหนดไว้และตามความต้องการของ
หน่วยงาน
6. การฝึ กอบรมให้บุคคลได้มีโอกาสพัฒนาท่าที และบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิหน้าที่
7. การฝึ กอบรมเป็ นการสนับสนุ นการศึกษาตลอดชี พ เพื่อประโยชน์แก่ ผูเ้ ข้ารั บ
การฝึ กอบรมเอง จึงเป็ นการจูงใจอย่างหนึ่ง
8. การฝึ กอบรมช่ วยสร้ างสัมพันธ์ และความสามัคคีกลมเกลี ยวกันในการทางาน
ช่ วยในการติ ดต่ อประสานงาน และให้ความร่ วมมื อซึ่ ง กันและกันระหว่า งผูเ้ ข้า รั บ การอบรม
และผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยเดียวกัน
9. การฝึ กอบรมช่วยลดเวลาในการเรี ยนรู ้วธิ ี การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้นอ้ ยลง
10. การฝึ กอบรมช่วยลดการบังคับบัญชาให้นอ้ ยลง ลดเวลาในการตรวจสอบแก้ไข
งานให้น้อ ยลง และช่ ว ยแบ่ ง ภาระการปฏิ บ ัติ ง านของผู บ้ ัง คับ บัญ ชาได้ม ากขึ้ น เพราะผู ผ้ ่า น
การฝึ กอบรมจะปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
11. การฝึ กอบรมช่วยส่ งเสริ มความก้าวหน้าในอาชี พการงานของผูเ้ ข้ารับการอบรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฝึ กอบรมบางหลักสู ตรที่กาหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้น
12. การฝึ กอบรมลดความสิ้ นเปลือง และประหยัดรายจ่ายได้มากเพราะการฝึ กอบรม
จะจัดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น แต่สามารถเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระ รวมทั้งขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ
13. การฝึ กอบรมช่ วยให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่ วยงานมี ความเชื่ อมัน่ ในตนเองและ
มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่มมากขึ้น
14. การฝึ กอบรมช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพและความปลอดภัยสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานช่วยลด
อุบตั ิเหตุและความเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องจักร เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ
15. การฝึ กอบรมช่ ว ยลดความขัด แย้ง ระหว่ า งผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในหน่ ว ยต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และถือเป็ นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งด้วย
16. การฝึ กอบรมช่ วยให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขององค์กร รวมถึ งต่าง ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามความต้องการของหน่วยงานได้
17. การฝึ กอบรมช่ วยปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของบุคคลในหน่ วยงานให้สอดคล้อง
และทันต่อการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการของหน่ วยงาน
นั้น ๆ ด้วยช่วยสร้างสัมพันธ์และความสามัคคีกลมเกลียวกันในการทางาน
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ทรัพย์มณี สุ ทธิ โพธิ์ (2545 : 11-12) กล่าวถึงสาเหตุของการฝึ กอบรมไว้ดงั นี้
1. พนักงานใหม่ที่เข้าทางาน จะมีเพียงความรู ้ก่อนการทางาน ซึ่ งได้ศึกษาเล่าเรี ยนมา
จากโรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย แต่ยงั ไม่อยูใ่ นสภาพที่จะปฏิบตั ิงานในองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ได้ตอ้ งมีการสอนงาน อบรมงานเพื่อปรับความรู ้ที่เรี ยนมาให้สามารถนามาใช้ปฏิบตั ิงานในองค์การ
ได้เพราะองค์การมีลกั ษณะงานเฉพาะตัว มีแบบแผนซึ่ งจะต้องฝึ กอบรมพนักงานของตนเองไม่ว่า
จะเป็ นองค์การขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ มีสภาพการปฏิบตั ิงานที่เหมือนกันจะต้องอบรมพนักงาน
ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ ฯลฯ ในรู ปแบบที่องค์การต้องการพึงประสงค์
2. เพื่อการเปลี่ ยนแปลงความก้าวหน้าและมีชื่อเสี ยงขององค์การ ทาให้องค์การ
มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะดารงอยูท่ ่ามกลางการแข่งขัน การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
เจ้า หน้า ที่ พ นัก งานจากการจัด การฝึ กอบรมที่ เ ข้ม แข็ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นประจ า ทัน สมัย
ทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
3. องค์การจะดารงอยูจ่ ะต้องมีการเจริ ญก้าวหน้า ขยายกิ จการ ทั้งการขายการผลิ ต
การบริ ก ารเติ บโตกว้า งขวาง องค์การต้องสร้ างคนที่ มี ความรู ้ ความสามารถออกไปประจารั บ
ภาระหน้าที่การงาน ตามสาขางานที่ขยายออกไปจึงจาเป็ นต้องสร้างบุคคลให้มีความรู ้ความสามารถ
เพือ่ ทดแทนเพิ่มเติมและเข้าประจาตามตาแหน่งต่าง ๆ ตามขนาดของงานที่ขยายออกไปองค์การต้อง
เตรี ยมกันเอาไว้ เพื่อรับการเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย ลาออก องค์การจึงต้องพร้อมในการฝึ กอบรมและ
พัฒนา
4. ปั จจุบนั สังคมมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้านไม่เชื่ องช้าเหมือน
สมัยก่อน ไม่วา่ ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จาเป็ นที่ จะต้อ งอบรมเจ้า หน้า ที่ พนัก งานให้มี ความรู ้ ความสามารถในการปรั บ ตัว ปรั บปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงตัวให้เข้ากับสมัยสังคมชุ มชนที่เปลี่ ยนแปลงไป ด้านวิทยาศาสตร์ ใหม่ ๆ เครื่ องมือ
เครื่ องจักรใหม่ ๆ ที่นามาใช้ในการขยายผลการผลิตและบริ การ จาเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคคลเพื่อให้พนักงานมีความสามารถที่จะใช้เครื่ องมืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ เพราะเครื่ องมืออย่าง
มีราคาสู งมาก จะใช้วธิ ี หดั เองลองถูกไม่ได้ ต้องฝึ กอบรมให้ถูกวิธี
5. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในองค์การมาเป็ นเวลานาน แม้แต่เดิมจะมีความรู ้
ความชานาญ มีความสามารถในขณะหนึ่ งเพียงใด แต่เมื่ออยู่กบั ที่งานนาน ๆ จะเกิ ดความจาเจ
เมื่อยล้า เหนื่ อยหน่ายได้ซ่ ึ งเป็ นธรรมดาของมนุ ษย์ที่ไม่มีการเพิ่มเติม เคลื่อนไหวด้านความรู ้จาเป็ น
ที่องค์การต้องจัดให้ เข้า รับการอบรมบ้าง ในระยะเวลาที่ เหมาะสมปี ละครั้ ง เป็ นอย่า งน้อยเป็ น
ลักษณะการอบรม เพื่อการพัฒนาเรี ยกว่า การปั ดฝุ่ น (Brush Up) หรื อเคาะสนิ มเป็ นครั้งคราว
เพื่อเป็ นการกระตุ น้ บารุ งขวัญในการทางานที่ กาลังลดลงให้กลับกระฉับกระเฉงขึ้นเป็ นการสร้ าง
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บรรยากาศภายในองค์การให้ มีชีวิตจิตใจ บรรยากาศสดใสเพื่อประสิ ทธิ ภาพของการอยู่ทางาน
ร่ วมกันในองค์การ
6. องค์ก ารต้องวางแผนพัฒนาตาแหน่ ง ของเจ้า หน้า ที่ พนัก งานที่ จะฝึ กอบรม
พนักงานที่ ทาประโยชน์ให้กบั องค์การให้เต็มที่ เช่ น งานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถพิเศษ
งานเทคนิควิชาการที่ยาก ๆ หรื อแม้งานด้านบริ หารซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรี ยมคนและฝึ กอบรมเป็ น
ระยะเวลานานกว่าคนนั้นจะทางานได้ดีไม่เกิ ดผลเสี ย การฝึ กอบรมประเภทนี้ ตอ้ งจัดต่อเนื่ องอย่าง
มีแผนและมีระบบจึงจะบรรลุผล
กิตติ พัชรวิชญ์ (2544 : 447-448) กล่าวถึงความสาคัญการฝึ กอบรมไว้ดงั นี้
1. สร้างความประทับใจให้พนักงานที่เริ่ มทางาน
2. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้สูงขึ้น
3. เตรี ยมขยายงานขององค์การ
4. พัฒนาพนักงานขององค์การให้ทนั กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
5. สร้างขวัญและกาลังใจให้พนักงานขององค์การให้เกิดความมัน่ คงในการทางาน
6. เพิ่มพูนวิทยาการที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ พนักงานองค์การ
7. ลดงบประมาณค่าวัสดุสูญเปล่า
8. สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน
9. เป็ นวิธีการแห่งประชาธิ ปไตย
10. เป็ นการส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวติ ของบุคคล
มนูญ ไชยทองศรี (2544 : 16) กล่าวว่า หน่วยงานต่าง ๆ จาเป็ นต้องการฝึ กอบรมให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงาน เนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สถานศึกษาไม่สามารถผลิ ตบุคคลที่สามารถปฏิ บตั ิงาน ได้ทนั ทีที่จบการศึกษา
จาเป็ นต้องทาการฝึ กอบรมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีและเพียงพอ
ก่อนที่จะเริ่ มลงมือปฏิบตั ิงานนั้น ๆ
2. ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกหน่ วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ผูป้ ฏิบตั ิงานจึงควรได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ทางานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ งการฝึ กอบรมเป็ นวิธีการที่ดีที่สุด
3. ความต้องการของผูป้ ฏิ บตั ิงานในการที่จะมี ความเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พนั้น ๆ
จึงพัฒนาความรู ้ ความสามารถของตนเอง เพื่อให้มีโอกาสเลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานซึ่ งจะส่ งผล
ให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าต่อหน่วยงาน และสร้างขวัญกาลังใจต่อผูป้ ฏิบตั ิงานอีกด้วย
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4. การฝึ กอบรมเป็ นวิ ธี ก ารพัฒ นาบุ ค คลที่ ป ระหยัด ที่ สุ ด ทั้ง ในด้ า นเวลาและ
งบประมาณค่าใช้จ่าย การฝึ กอบรมเป็ นการให้ประสบการณ์ตรงที่สามารถปรับปรุ งและพัฒนาผูเ้ ข้า
รั บการฝึ กอบรมได้ดีกว่าให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานทดลองกระทาเพื่อหาประสบการณ์ เองซึ่ งอาจเกิ ดความ
ผิดพลาด สิ้ นเปลืองเวลาค่าใช้จ่ายและอาจเกิดอันตรายได้
สหชาติ ไชยรา (2544 : 22 - 25) กล่าวถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการฝึ กอบรมว่ามาจาก
เหตุผลดังต่อไปนี้
1. องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ ผูท้ ี่จะทาให้ผลผลิตไปสู่
จุดหมายปลายทางที่ องค์การกาหนดไว้คือ บุคลากรในองค์การลาพังผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารยังไม่
เพียงพอจาเป็ นต้องอาศัยบุคคลอื่น ๆ ที่ ร่วมแรงร่ วมใจกันทางานให้ประสบผลสาเร็ จ ฉะนั้น
จาเป็ นต้องมีหน่ วยงานสอนให้เขาได้เรี ยนรู ้ งานนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจงานอันจะนาไปสู่ ความ
รวดเร็ วในการทางานและเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานนั้น ๆ ได้
2. ลัก ษณะงานในองค์ก ารมี ความแตกต่า งไปจากความรู ้ ที่ไ ด้รับ จากสถานศึ ก ษา
เพราะสถานศึกษาจะให้ความรู ้ และฝึ กฝนงานกว้าง ๆ ไม่ได้เจาะจงในลักษณะงานขององค์การ
ฉะนั้น ผูส้ าเร็ จการศึกษาจาเป็ นต้องได้รับการเรี ยนรู ้งานก่อนทางานเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน อันเป็ นผลทาให้ทางานด้วยความสบายใจ
3. งานในองค์ก ารจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงปรั บ ปรุ ง อยู่เ สมอ การเปลี่ ย นแปลงนี้
จาเป็ นต้องมี ก ารปรั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ให้เ หมาะสมไม่ ว่า จะเป็ นการเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะงานหรื อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เช่ น การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้งานด้านต่าง ๆ จาเป็ นต้อง
ฝึ กอบรมบุคลากรในองค์การให้สามารถทางานใหม่ได้เป็ นอย่างดี
4. บุคคลในองค์การจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนา เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อ
ทางานไปนาน ๆ ความเฉื่ อยชา ความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้น ฉะนั้นองค์การจาเป็ นต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุน้ จูงใจให้เขาได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้เขาเกิดความรู ้สึกว่าเขาอายุมากแล้วปล่อยให้เด็ก
รุ่ นหลังทางาน จะต้องให้คนในองค์การเกิดจิตสานึกว่าทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรี ยน
อานวย เดชชัยศรี (2542 : 12-18) กล่าวถึงสาเหตุของการฝึ กอบรมไว้วา่ การฝึ กอบรม
ต้องมุ่งเน้นให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรู ้ จกั แก้ปัญหาได้จริ ง มีความทันสมัยต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคมโลกไม่วา่ จะเป็ นทางด้านเนื้อหา เจตคติ ทักษะ แต่โดยวัตถุประสงค์ทวั่ ไปในการฝึ กอบรมส่ วน
ใหญ่ มกั จะเน้นการสนับสนุ นทางด้า นความรู ้ ใ นสาขาวิช าต่า ง ๆ ที่ ตอ้ งการเพื่อ ส่ ง เสริ มทักษะ
ส่ วนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิ ยม ความเชื่อ เป็ นพฤติกรรมภายในที่เป็ นผลพลอยได้ เพราะเป็ น
เรื่ องที่ฝึกอบรมได้ยากมากกว่าการฝึ กอบรมทางด้านความรู ้และทักษะ
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มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ (2540 : 163) กล่าวถึ งความสาคัญของการฝึ กอบรมว่า
การฝึ กอบรมจะทาให้ผู ป้ ฏิ บตั ิ งานใหม่และผูม้ ีประสบการณ์ มาแล้วทางานได้ดีข้ ึนทั้งทางคุ ณภาพ
และปริ มาณเพราะรู ้วิธีทางานที่ถูกต้อง รู ้จกั ใช้เครื่ องมือช่วยในการทางาน สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพการทางานได้ดี ช่วยลดปั ญหาในการปฏิบตั ิงานทาให้มีขวัญกาลังใจของคนทางานดีข้ ึนมีการ
ควบคุมการกระทาโดยผูป้ ฏิบตั ิเอง ลดอุบตั ิเหตุ ลดความสิ้ นเปลื องและเป็ นการเสริ มสร้ างความ
มัน่ คงขององค์การ
สรุ ป การฝึ กอบรมช่วยพัฒนาความรู ้ ความสามารถ พัฒนาท่าทีบุคลิกภาพ ช่วยลดเวลา
ในการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมประสบการณ์ สนับสนุนการศึกษาตลอดชีพ ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยปรับปรุ งหรื อ
เพิ่มพูนคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน ลดการบังคับบัญชาและ ลดเวลาในการ
ตรวจสอบแก้ไขงานให้นอ้ ยลง ช่วยส่ งเสริ มความก้าวหน้าในอาชี พการงาน ลดความสิ้ นเปลืองและ
ประหยัดรายจ่าย ส่ งเสริ มสุ ขภาพและความปลอดภัยสาหรั บผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ช่ วยให้บุคคลต่าง ๆ
ในหน่วยงาน มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง และมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดความ
ขัดแย้งระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน ช่วยสร้างสัมพันธ์และความสามัคคีกลมเกลียวกันในการทางานช่วยให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
4. ปรัชญาของการฝึ กอบรม
ด้านปรัชญาของการฝึ กอบรมมีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดไว้ดงั นี้
วิจิตร อาวกุล (2550 : 60) กล่าวว่า ปรัชญาเป็ นแนวความคิดของผูร้ ู ้หรื อปราชญ์ที่ทาให้
เกิดผลในทางปฏิบตั ิ ปรัชญาทางการฝึ กอบรมที่มีผรู ้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางการฝึ กอบรมให้ไว้ดงั นี้
1. การฝึ กอบรมเป็ นการจัดการศึกษาต่อเนื่ อง การศึกษาตลอดชี วิต วัตถุประสงค์เพื่อ
ป้ องกันให้ความรู ้หมดไป หรื อเสื่ อมไปจากบุคคล
2. การฝึ กอบรมเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับบุคลากร เราไม่สามารถปล่อยให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองจนเป็ นพนักงานชั้นดีได้ดว้ ยตนเอง หรื อด้วยการให้ความดีความชอบ ถ้าเราต้องการให้เขามี
ความรู ้ มีเจตคติ และมีทกั ษะ เราต้องฝึ กอบรมเขา
3. การเรี ยนรู ้ที่ดีไม่ใช่เกิดจากโอกาสการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการวางแผนและให้โอกาส
เรารอโอกาสไม่ได้ เราต้องให้ความสาคัญของการฝึ กอบรมวางแผนดาเนินการบนหลักการฝึ กอบรม
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้จริ ง ๆ
4. การฝึ กอบรมเป็ นความรับผิดชอบของสายการบังคับบัญชา หัวหน้างานไม่มีเวลา
หรื อมีความรู ้ที่จะสอนพนักงานได้ท้ งั หมด ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องให้ความสาคัญและถือว่าเป็ น
ความรับผิดชอบการฝึ กอบรม อาจเริ่ มจากความจาเป็ นในการฝึ กอบรม หัวหน้าเองจะรู ้วา่ ลูกน้องคน
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ไหนควรจะได้เข้า รั บ การฝึ กอบรมด้านใด และด้วยความร่ วมมื อจากหัว หน้า เราจึ ง หวัง ได้ว่า
การฝึ กอบรมจะมีประสิ ทธิผล
5. การฝึ กอบรมต้องเริ่ มจากความจาเป็ นในการฝึ กอบรม อบรมเพื่อให้พน้ ๆ ไป
จะเป็ นการสู ญเปล่า ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมที่แท้จริ งเท่านั้นที่จะทาให้การพัฒนาบังเกิดผล
6. การฝึ กอบรมต้องทาต่อเนื่ องอย่างสม่ าเสมอ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของงาน
กิจการ วิชาการ ธุ รกิจ เช่นธุ รกิจใหม่ ปั ญหาการดาเนินการการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ของแต่ละบุ คคล สิ่ งเหล่ านี้ ทาให้ตอ้ งจัดการอบรมอย่างเหมาะสมที่มิใช่ จะเกี่ ยวข้องกับปั จจุ บนั
เท่านั้นแต่หมายถึงอนาคตด้วย เรามักพบเสมอว่า เราสามารถขจัดปั ญหาที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่องมาจาก
การฝึ กอบรมที่เหมาะสมและการมองเห็นปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในวันหน้า
7. การฝึ กอบรมต้องปรับปรุ งโครงการ ขบวนการ วิธีการต่าง ๆ ในการฝึ กอบรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่ อง เฉพาะกลุ่มผูร้ ับการอบรมเฉพาะกิจที่แท้จริ งของกลุ่มบุคคล
8. การฝึ กอบรมให้ทวั่ ถึงทุกระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
วิวฒั นาการของชี วิต ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต มิใช่ ฝึกอบรมแต่ระดับสู งละเลยต่ า ระดับกลาง
ต้องให้ทวั่ ถึงทุกคน
9. การฝึ กอบรมต้องนาเทคนิคการฝึ กอบรมมาใช้อย่างกว้างขวางตลอดเวลา เพื่อให้
เกิดผลในการฝึ กอบรมสู งสุ ดที่คิดว่าการฝึ กอบรมในรู ปแบบเก่า แบบเดิมที่ทาอยู่ จากการประเมินผล
การค้นคว้าวิจยั และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ถูกคิดขึ้นมา
10. การฝึ กอบรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พันธ์ ต่ อ องค์ป ระกอบที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ ง
เช่น ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม หรื อการตลาดรวมทั้งต้องให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมด้วย
สรุ ป ปรัชญาของการฝึ กอบรม คือ เป็ นการจัดการศึกษาต่อเนื่ อง การศึกษาตลอดชีวิต
เป็ นความรับผิดชอบของสายการบังคับบัญชา ต้องเริ่ มจากความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ต้องทา
ต่อเนื่ องอย่างสม่ าเสมอ ต้องปรับปรุ งโครงการ ขบวนการ วิธีการต่าง ๆ ในการฝึ กอบรมให้
สอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะเรื่ องให้ ท ั่ว ถึ ง ทุ ก ระดั บ ทั้ง แนวตั้ง และแนวนอนเพื่ อ รั บ
การเปลี่ยนแปลงวิวฒั นาการของชีวิต ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต นาเทคนิคการฝึ กอบรมมาใช้อย่าง
กว้างขวางตลอดเวลา เพื่อให้เกิดผลในการฝึ กอบรมสู งสุ ด
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5. ประเภทของการฝึ กอบรม
ด้านประเภทของการฝึ กอบรมมีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดไว้ดงั นี้
วิจิตร อาวกุล (2550 : 83-87) ได้แบ่งประเภทของการฝึ กอบรมไว้หลายประเภทดังนี้
1. การฝึ กอบรมก่อนทางาน (Pre-Service Training or Pre-Entry Training) กล่าวคือ
ในการศึกษาความรู ้พ้ืนฐานในโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ซึ่ ง จัดการศึกษาจัดหลักสู ตรให้สนองความ
ต้องการของตลาด เช่น การแพทย์ วิศวกร นักบิน นักเคมี เศรษฐกร ฯลฯ การศึกษาประเภทนี้
ไม่ได้สอนให้นกั ศึ กษาจบออกมาเพื่อทางานหรื อบริ การประชาชนโดยตรง แต่สอนเน้นหนักไป
ในเชิงวิชาการทฤษฎีหลักการเทคนิคส่ วนการทางาน วิธีปฏิบตั ิดาเนินงานในโรงงาน สถาบันในชีวิต
จริ งนั้นเป็ นหน้า ที่ ข องหน่ วยงานและนักศึ กษาต้องไปฝึ กปฏิ บตั ิ หาประสบการณ์ เอาเองอย่างไร
ก็ตาม การสอบคัดเลื อกผูเ้ ข้าทางานในหน่ วยงาน มักสอบได้เฉพาะเนื้ อหาวิชาการที่เรี ยนมาจาก
มหาวิทยาลัย แต่วิธีการทางานอื่ นมักสอบไม่ใคร่ ได้ ตัวนักเรี ยนเองก็ไม่มีประสบการณ์ ดา้ นนี้
การศึกษาในวิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัย ในระยะก่อนการทางาน จึงเป็ นการศึกษาในเนื้ อหาวิชาการ
อย่างกว้างทัว่ ๆ ไปการอบรมนี้เรี ยกว่า การอบรมก่อนการทางาน (Pre-Service Training)
2. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) กล่าวคือ การอบรมปฐมนิเทศเป็ นการอบรม
ให้แก่ บุ คคลที่ เข้ามาท างานใหม่ที่ได้รับการบรรจุ เข้าทางานในระยะแรก ยังไม่รู้อะไรเกี่ ยวกับ
หน่วยงาน เป็ นการแนะนาให้พนักงานที่บรรจุใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับ นโยบาย วัตถุประสงค์ ประวัติ
กฎระเบียบ ความเป็ นมาของหน่วยงาน ผูบ้ ริ หาร โครงสร้าง การทางาน สภาพการจ้าง เป็ นการขจัด
ข้อสงสัยต่าง ๆ ความลังเลของผูป้ ฏิบตั ิงานใหม่นอกจากนั้นการปฐมนิเทศยังจะช่วยให้พนักงานใหม่
ได้รู้จกั คุ น้ กับหน่ วยงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประสานงานและสร้ างความสัมพันธ์ ซ่ ึ งกัน
และกันดี ข้ ึ น การปฐมนิ เทศจะทาให้พนักงานใหม่รู้เรื่ องราวความเป็ นไปขององค์การด้วยความ
รวดเร็ วภายในระยะเวลาอันสั้น เป็ นการหล่อหลอมทัศนคติที่ถูกต้องของหน่วยงาน
3. การฝึ กอบรมก่อนเข้าทางาน (Induction Training) กล่าวคือ พนักงานที่เข้ารับการ
ฝึ กก่อนเข้าประจาการ (Pre-Service Training) จากโรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จากคณะสาขาวิชา
ต่าง ๆ เป็ นการได้รับความรู ้พ้ืนฐานเป็ นหลัก หรื อทฤษฎีที่ใช้กบั งานกว้าง ๆ หลายอย่างเช่น ผูท้ ี่จบ
ทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ผูท้ ี่จะใช้วิชาเคมีทางานในโรงงานน้ าอัดลมกับผูท้ ี่จบเคมีที่จะไปทางานกับ
โรงงานผงซักฟอก หรื อผูท้ ี่จบเคมีทางานกับโรงงานปุ๋ ย จะได้ไม่เสี ยเวลาศึกษาด้วยตนเอง เกิดการ
ผิดพลาดและไม่ค่อยได้ผล ย่อมต้องรับการอบรมก่อนการเข้าทางานที่แตกต่างกันฉะนั้น พนักงานที่
แม้จะได้ศึกษาทางวิชาการแขนงต่าง ๆ มาจากวิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัยแล้วก่อนให้ปฏิบตั ิงานต้อง
มีการอบรมก่อนส่ งตัวเข้าทางาน หรื อส่ งตัวลงปฏิบตั ิงานในท้องที่เฉพาะเรื่ องเฉพาะแห่ งไปเช่นนี้
เราเรี ยกว่าเป็ นการอบรมก่อนเข้าทางาน ก่อนดารงตาแหน่ ง เช่ น ก่อนไปดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การ
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ก่อนไปดารงตาแหน่ งนายอาเภอ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ในเรื่ องของงาน ลักษณะ
ของงาน วิธีปฏิ บตั ิ ที่ ถูกต้องปลอดภัย มี ป ระสิ ทธิ ภาพเป็ นการอบรมพนัก งานที่ เข้า มาใหม่หรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ไปปฏิบตั ิงานที่หน่วยใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ในเรื่ องหรื องานที่จะต้อง
ไปปฏิบตั ิในชั้นต้น จะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปศึกษาด้วยตนเองซึ่ งเสี ยเวลาสิ้ นเปลืองและอาจเกิ ดผล
เสี ยหายแก่งานด้วย
4. การฝึ กอบรมระหว่างปฏิบตั ิการหรื อประจาการ (In-Service Training, On-The Job Training) กล่าวคือ การจัดการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ความชานิชานาญงาน
ในหน้า ที่ ที่ ต นท าให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ในขณะที่ บุ ค คลยัง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ไ ม่ ต้อ งลาออกไปเรี ย น
ไม่ก่อให้เกิ ดการเสี ยหายแก่งานของหน่วยงานนั้นในขณะรับการฝึ กอบรม โดยหน่วยงานหรื อทาง
ราชการจัดขึ้นเอง เช่ น การอบรมพัฒนาระยะสั้น การสัมมนา การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ ฯลฯ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเป็ นครั้งคราวเหล่านี้ จดั ว่าเป็ นการฝึ กอบรม หรื อการพัฒนาบุคคลระหว่าง
การปฏิบตั ิการทั้งสิ้ น นอกจากนั้นการเรี ยนทางไปรษณี ย ์ การซื้ อตารามาอ่านศึกษาด้วยตนเองได้
สนทนากับผูท้ รงคุ ณวุฒิ ก็จดั ว่าเป็ นการฝึ กอบรมระหว่างประจาการด้วย เป็ นการเติมความรู ้ เพิ่ม
ความรู ้ใหม่ให้กบั ผูท้ ี่กาลังปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมระหว่างประจาการสามารถทาได้ทุกระดับและ
ทุกวิชาที่มีความจาเป็ นในการฝึ กอบรมซึ่ งมีวิธีการฝึ กอบรมหลายวิธีที่สามารถใช้ให้เหมาะสมกับ
ระดับประเภทของวิชาและบุคคลที่เข้าฝึ กอบรม
5. การฝึ กอบรมเฉพาะเรื่ องเฉพาะสาขาวิชา (Specific Training) กล่าวคือ เป็ นเทคนิค
ปลีกย่อย เป็ นรายละเอียดเฉพาะเรื่ อง เช่นการ อบรมเทคนิค การตรวจการติดเชื้ อในรังไข่ การตรวจ
ตัวอ่อน การปรับโมดูล ฯลฯ ซึ่ งเป็ นการอบรมรายละเอียดเฉพาะเรื่ องที่จดั ทาเป็ นพิเศษของ
หน่วยงาน เพื่อเสริ มงานหลักให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
6. การอบรมพิเศษ (Special Training) กล่ าวคื อเป็ นการอบรมรายการพิเศษที่
นอกเหนื อไปจากการอบรมหลักขององค์การทั้ง 5 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น เช่นการอบรมอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณะภัย อบรมลูกเสื อชาวบ้าน อบรมอาสากาชาด อบรมหน่วยบรรเทาทุกข์ การอบรม
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม หรื อการอบรมให้บริ การแก่คนภายนอกหน่วยงานเป็ นการร่ วมมือ
ในการจัดอบรมระหว่างหน่วยงานในสังคมชุมชน
กิตติ พัชรวิชญ์ (2544 : 451) ได้สรุ ปไว้ดงั นี้คือการฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. การฝึ กอบรมก่อนเข้าทางาน ได้แก่ การปฐมนิเทศ และการแนะนางาน
2. การฝึ กอบรมระหว่างการทางาน ได้แก่ การฝึ กอบรมระหว่างทางานและการ
ฝึ กอบรมนอกที่ทาการ
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เข็มทอง แสวง (2544 : 18 - 21) สรุ ปประเภทการฝึ กอบรมไว้ 4 ประเภท คือ
1. การฝึ กอบรมก่ อนเข้า ท างานเป็ นการฝึ กอบรมเพื่ อเตรี ย มบุ ค ลากรให้ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสมซึ่ งฝึ กอบรมก่อนเข้าทางาน สามารถดาเนิ นการโดยหน่วยงานเจ้าสังกัด
หรื อสถาบันวิชาชีพอื่น ๆ ก็ได้
2. การฝึ กอบรมปฐมนิ เ ทศ เป็ นการฝึ กอบรมบุ ค คลที่ บ รรจุ ใ หม่ ห รื อ โอนมา
ปฏิบตั ิงานใหม่เพื่อการต้อนรับ แนะนา ชี้ แจงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและแนวงานโครงการให้กบั
บุคลากรในหน่วยงาน
3. การฝึ กอบรมหลังเข้า ท างาน เป็ นการฝึ กอบรมบุ คลากรหลังได้ป ฏิ บ ัติง าน
ในองค์การเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์เพิ่มขึ้น
4. การฝึ กอบรมเพื่อเลื่ อนตาแหน่ งที่สูงขึ้น เป็ นการฝึ กอบรมที่ มุ่งเน้นการเตรี ยม
ความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน ให้กบั บุคลากรที่ได้รับเลื่อนตาแหน่ง เป็ นการสร้างความมัน่ คงให้กบั
องค์การ ซึ่ งฝึ กอบรมจะมี 2 ลักษณะคือ การฝึ กอบรมเพื่อประเมินเข้าสู่ ตาแหน่ง และการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาความรู ้ทกั ษะประสบการณ์ก่อนเข้ารับตาแหน่งใหม่
วินยั ดอนโคตรจันทร์ (2542 : 37 - 38) กล่าวถึง การจาแนกประเภทการฝึ กอบรมของ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 3 ประเภท คือ
1. การฝึ กอบรมก่ อนเข้า ทางาน เป็ นการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาให้บุ คคลมี ความรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ อันเป็ นการเตรี ยมคนก่อนเข้าทางาน
2. การฝึ กอบรมปฐมนิ เทศ เป็ นการฝึ กอบรมบุคคลที่เข้าทางานใหม่ในหน่ วยงาน
เช่น บรรจุใหม่ ย้ายหรื อโอนมาปฏิบตั ิงานใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบาย ผูบ้ ริ หารเพื่อนร่ วมงานและ
เรื่ องราวทัว่ ๆ ไปของหน่วยงาน การปฐมนิเทศอาจรวมถึงการฝึ กอบรมก่อนการปฏิบตั ิงานก็ได้
3. การฝึ กอบรมระหว่างการทางาน เป็ นการช่วยปรับปรุ ง พัฒนาความสามารถใน
การทางานบุคลากรในโอกาสที่นาเอาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่มาใช้ตลอดทั้งมีการโยกย้ายเลื่อน
ขั้นและเลื่อนตาแหน่ง
อุทยั หิรัญโต (2531 : 111‟113) ได้จาแนกประเภทของการฝึ กอบรม ดังนี้
1. การฝึ กอบรมปฐมนิเทศ (Introduction or Orientation) มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการให้
ผูท้ างานใหม่เป็ นคนทางานที่มีประโยชน์ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดการฝึ กอบรมปฐมนิ เทศจึงมักใช้
เวลาไม่มากนักในการให้ความรู ้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรู ้ เกี่ ยวกับหน่วยงานที่ทาสิ ทธิ
และหน้าที่ สวัสดิการที่จะได้รับตลอดจนนโยบายขององค์กรว่ามีอย่างไร
2. การฝึ กอบรมการทางาน (On the Job Training) การฝึ กอบรมประเภทนี้ อาจเรี ยก
ได้หลายอย่าง เช่ น การฝึ กอบรมทางเทคนิ ค และการฝึ กอบรมการสอนงาน (Job Instruction
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Training) วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมประเภทนี้ ได้แก่ การสอนและให้ความรู ้ ความเข้าใจใน
การปฏิ บตั ิงานจริ ง ๆ แก่ เจ้าหน้าที่ช้ นั เสมี ยนพนักงานการฝึ กอบรมการทางานนี้ นิยมใช้กนั มาก
ในวงการธุ รกิจ เพราะเป็ นการฝึ กอบรมที่สอนให้คนงานทางานได้จริ ง ๆ โดยการฝึ กอบรมกันใน
โรงงานจึงมีการเรี ยกการฝึ กอบรมประเภทนี้ วา่ เป็ น Shop Training
3. การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ งั คับบัญชา (Supervisory Training) โดยทัว่ ไป
การบริ หารงานในหน่ วยราชการ และองค์กรธุ รกิ จเอกชนจะแบ่งแยกระดับการทางานออกเป็ น
3 ระดับ คือ การบริ หารงานระดับสุ ดยอด การบริ หารระดับกลางและการบริ หารระดับต้น เจ้าหน้าที่
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการมอบหมายงานควบคุมงาน และวินิจฉัยสัง่ การในเรื่ องสาคัญ ๆ
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาเป็ นอย่างดี การจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ระดับ
ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องจัดให้ตรงกับความต้องการ (Needs) ของผูร้ ับการฝึ กอบรมและขององค์กร
นั้น ๆ ซึ่ งโดยหลักการแล้วถือว่าผูบ้ งั คับบัญชามีความต้องการในเรื่ องสาคัญ 5 ประการคือ ความ
รอบรู ้งานความรอบรู ้ในด้านความรับผิดชอบ ความชานาญในการดาเนินงาน หรื อการใช้ภาวะผูน้ า
ความชานาญในด้านการวางแผน ความชานาญในด้านการสอนงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. การฝึ กอบรมเจ้า หน้า ที่ ระดับ นัก บริ หาร หรื อเรี ย กว่า การพัฒนานัก บริ หาร
นักบริ หาร นักบริ หาร หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งสู งสุ ดในสายการบังคับบัญชาขององค์กร และ
เป็ นผูท้ ี่มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ ขาดในเรื่ องนโยบายสาคัญ ๆ หรื ออีกนัยหนึ่ง นักบริ หาร หมายถึง
บุคคลที่ทางานประสบความสาเร็ จโดยอาศัยบุคคลอื่น และเป็ นบุคคลที่มีวินิจฉัยชี้ ขาดปั ญหาทั้งที่
เป็ นปั ญหานโยบาย และปั ญหาทางปฏิบตั ิ เป็ นผูใ้ ช้อานาจหน้าที่ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตาม
วินิจฉัยสั่งการนั้น ๆ
สรุ ป ประเภทของการฝึ กอบรมประกอบด้วย การฝึ กอบรมก่อนทางาน การอบรม
ปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรมก่ อนเข้าทางาน การฝึ กอบรมระหว่างปฏิ บตั ิ การ หรื อประจาการการ
ฝึ กอบรมเฉพาะเรื่ องเฉพาะสาขาวิชา และ การอบรมพิเศษ
6. วิธีและเทคนิคของการฝึ กอบรม
ด้านวิธีและเทคนิคของการฝึ กอบรมมีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดไว้ดงั นี้
วิจิตร อาวกุล (2550 : 88-93) กล่าวว่า เทคนิคการฝึ กอบรม หมายถึง วิธีการสอน
การอบรมในรู ปแบบต่าง ๆ ที่จะทาให้ผูร้ ับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ค่อนข้างถาวร ตามวัตถุประสงค์ของการอบรม โดยการฝึ กอบรมมีวตั ถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เกิ ดการเรี ยนรู ้ จนเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรม
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ดังนั้นเทคนิ คการสอนแต่ละอย่างย่อมจะเหมาะสมกับบางวิชา กับบางกลุ่ม บางระดับ
อายุ การศึกษา ช่วงระยะเวลา ฯลฯ ฉะนั้น ผูส้ อนจึงต้องเลือกใช้เพื่อให้เกิดผลมากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มิใช่วา่ เคยใช้เคยสอนอย่างไร ได้ผลหรื อไม่ได้ผล ก็ยงั ใช้วิธีเดิมหรื อไม่ใช้วิธีใหม่ ๆ บ้างเลย เทคนิค
การฝึ กอบรมจึงมีความสาคัญต่อการถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากร และยังมีผลไปถึงการจูงใจให้เกิด
การเรี ย นรู ้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ของโครงการฝึ กอบรม รู ปแบบของการ
ฝึ กอบรมที่ใช้กนั ทัว่ ไปมีมากมายแต่ที่นิยมปฏิบตั ิกนั มีดงั นี้
1. การบรรยายหรื อการสอน (Lecture) เป็ นการสอนโดยอาศัยหลักความแตกต่าง
ของความรู ้ โดยผูบ้ รรยายมีความรู ้สูงกว่าผูเ้ ข้ารับการบรรยาย ผูอ้ บรมมีความรู ้นอ้ ย ผูส้ อนถ่ายทอด
ให้ผูร้ ับการอบรมทางเดี ยว มี ลกั ษณะการสอนบอกเล่ าทางวิชาการ สื่ อสารทางเดี ยวเพื่อสร้ าง
เปลี่ยนแปลงความรู ้ สึกนึ กคิด ความเชื่ อเพื่อให้เกิ ดการยอมรับเรื่ องราว หลักการทฤษฎีโดยใช้
การจูงใจ ความจริ ง เหตุผล หลักทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบคาบรรยาย
ตารา การค้นคว้า การใช้หอ้ งสมุดด้วยจึงจะได้ผล
2. การประชุม (Meeting) การประชุ มเป็ นวิธีหนึ่ งของการฝึ กอบรมในหน่ วยธุ รกิ จ
ขนาดเล็กมักใช้การประชุ มเป็ นการอบรม เช่น ร้านจาหน่ ายสิ นค้าอาหาร เครื่ องดื่ม ฯลฯ มักจะใช้
วิธีการประชุม เจ้าหน้าที่พนักงาน มีวิธีการทางาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ มีอะไรก็มาพูด มาบอก
ชี้แจง ทาความเข้าใจในการประชุม ผูจ้ ดั การมักเป็ นประธานที่ประชุ ม หรื อการอบรมนั้น ๆ เรื่ องราว
นโยบายใหม่ ๆ ก็จะมาพูดในที่ประชุ ม บางคนมีขอ้ เสนอแนะดี ๆ ก็จะรับมาปฏิบตั ิสรุ ปเป็ นมติที่
ประชุมที่ทุกคนต้องปฏิบตั ิ แม้บางคนไม่เห็นด้วย ไม่เชื่ อ แต่ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามเพราะมติที่ประชุ ม
บังคับให้เขาต้องปฏิบตั ิตาม และเขามีส่วนรับรู ้และเข้าประชุ มด้วยนอกจากนั้น เพื่อให้การฝึ กอบรม
โดยใช้การประชุ มได้ผลดียิ่งขึ้น ผูบ้ ริ หารอาจใช้บทบาททางการบริ หารเข้าช่วยงานฝึ กอบรมเพื่อให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยอาจใช้กฎ ระเบียบ เกณฑ์ต่าง ๆ บังคับ รวมทั้งการให้รางวัลสาหรับผูท้ ี่ทางาน
ได้ผลดี และลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นหรื อกระทาผิดระเบียบกฎเกณฑ์
3. การนาอภิปราย (Leading Discussion) เป็ นเทคนิคการอบรมเพื่อให้ความโดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม สามารถแสดงความคิดเห็นเสรี ข้อยุติเป็ นประโยชน์
ในการเพิ่มพูน ความรู ้ ความเข้าใจ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ที่กว้างขวาง ตามวัตถุประสงค์และกรอบ
ที่กาหนด โดยมีผนู ้ าอภิปราย ซึ่ งต้องมีความรู ้ความสามารถเป็ นอย่างดี การอภิปรายมักใช้กนั กับกลุ่ม
ที่มีความรู ้และประสบการณ์จานวน 20 คน ไม่เกิน 25 คน ข้อมูลข่าวสารจะมาจากผูน้ าอภิปรายและ
ส่ วนมากภาคปฏิ บตั ิ และประสบการณ์ จะมาจากผูอ้ ภิปราย ผลจากอภิปรายมักไม่มีการลงคะแนน
เสี ยงแต่มีลกั ษณะสรุ ปข้อเสนอแนะต่าง ๆ จดบันทึกรวมทั้งเก็บรักษาความทรงจาจากถ้อยคาและ
การอภิปรายในกลุ่มไว้เพื่อพัฒนาตนเอง การอภิปรายจึงเป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ร่วมกันหรื อ
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จากประสบการณ์โดยเฉพาะของผูอ้ ื่น มาเป็ นสิ่ งพัฒนาตนเอง และพัฒนางานที่ตนทา ผูน้ าการ
ประชุ มจึงต้องมีความสามารถในการที่จะทาไม่ให้เกิ ดการขัดแย้ง และสามารถดึงประสบการณ์
จากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
4. การอภิปรายโดยผูท้ รงคุณวุฒิหลายคน (Panel Discussion) การอภิปรายที่มี
ผูอ้ ภิปรายระหว่าง 3 - 4 คน รวมทั้งผูน้ าอภิปรายคอยสรุ ปและเชื่ อมโยงเรื่ องราวของวิทยากรแต่ละ
คนให้ผฟู ้ ั งเข้าใจดี ข้ ึน โดยวิทยากรจะออกความเห็ นในหัวข้อเรื่ องเดี ยวกันแต่เป็ นความเห็นคนละ
ทัศนคติของแต่ละคนไป
5. การอภิปรายแบบซิ มโปเซี ยม (Symposium) การอภิ ปรายแบบนี้ คล้ายกับการ
อภิปรายหมู่ โดยมีผูท้ รงคุณวุฒิหลายคน วิธีการคือทุกคนพูดเรื่ องเดียวกันแต่แบ่งกันพูดคนละตอน
เช่น ถ้าพูดเรื่ องอ้อย คนที่หนึ่งอาจพูดเรื่ องพันธุ์ออ้ ย คนที่สองพูดเรื่ องการปลูก คนที่สามพูดเรื่ อง
การเก็บเกี่ยว เป็ นต้น โดยมีผดู ้ าเนินการอภิปราย (Moderator) เป็ นผูค้ อยเชื่อมโยงและประสานเรื่ อง
ให้ผฟู ้ ังเข้าใจดีข้ ึน
6. การฝึ กอบรมแบบอื่น ๆ เช่ น การประชุมผูม้ ีประสบการณ์หรื อมีความรอบรู ้ใน
สาขาต่าง ๆ (Conference) การประชุ มทางวิชาการ (Institute) การประชุ มระดับผูน้ าหัวหน้า
(Convention) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การประชุมซิ นดิเคต (Syndicate) การสัมมนา
(Seminar) การตั้งเป็ นคณะทางาน (Working Group) การตั้งเป็ นคณะกรรมการ (Colloquy) การศึกษา
จากกรณี (Case Study) การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) การระดมความคิด (Brain
Storming) ฯลฯ
สรุ ป วิธีและเทคนิ คของการฝึ กอบรม ประกอบด้วย การบรรยายหรื อการสอน
การประชุม การนาอภิปราย การอภิปรายโดยผูท้ รงคุณวุฒิหลายคน การอภิปรายแบบซิ มโปเซี ยม
และการฝึ กอบรมแบบอื่น ๆ
7. ประโยชน์ ของการฝึ กอบรม
ด้านประโยชน์ของการฝึ กอบรมมีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดไว้ดงั นี้
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ (2554 : ออนไลน์) กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึ กอบรมไว้ ดังนี้
1. ช่วยปรับปรุ งหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
2. ช่ วยให้ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านสามารถปรั บตัวให้ทนั กับความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม และความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
3. ช่วยเสริ มสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน
4. ช่วยเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
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5. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยวิธีการเพิ่มคุณภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่มีอยูจ่ ากัด แทนการเพิ่มปริ มาณหรื อเพิ่มจานวนผูป้ ฏิบตั ิงาน
6. ช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามทิศทาง
เป้าหมาย และนโยบายขององค์การ
ชลิต จงสาราญ (2554 : ออนไลน์) กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึ กอบรมใน 3 ส่ วนหลัก
คือ
1. ในระดับพนักงาน การฝึ กอบรมจะมีประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1.1 ช่วยส่ งเสริ มความรู ้และความเข้าใจ ซึ่ งเป็ นการเพิม่ คุณค่าแก่ตนเอง
1.2 ช่วยลดอุบตั ิเหตุหรื อการทางานผิดพลาด
2. ในระดับผูบ้ งั คับบัญชา การฝึ กอบรมจะมีประโยชน์ ดังต่อไปนี้
2.1 ช่ วยทาให้เกิ ดผลงานที่ ดีข้ ึ น เมื่อตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
2.2 ช่วยลดปั ญหาและแก้ไขงานที่ผดิ พลาด
2.3 ช่วยลดภาระในการปกครอง การบังคับบัญชา
2.4 ช่วยเสริ มสร้างภาวะผูน้ าที่เก่งงาน เก่งคนและเก่งคิด
3. ในระดับหน่วยงาน/องค์กร การฝึ กอบรมจะมีประโยชน์ ดังต่อไปนี้
3.1 ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน
3.2 ช่วยลดความสู ญเสี ยวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3.3 ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.4 ช่วยสร้างศูนย์กาไรในการประหยัดค่าใช้จ่ายในสานักงาน
วิชชุดา หุ่นวิไล (2542 : 239) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึ กอบรม ดังนี้
1. การฝึ กอบรมช่วยทาให้ระบบวิธีการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น การติดต่อ
ประสานงาน ความสนใจในการปฏิบตั ิ งานและจิตใจใฝ่ งานที่ดีข้ ึน สามารถนาเทคนิค และวิธีการ
ใหม่ ๆ ไปช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานจนเกิดประสิ ทธิ ภาพ
2. การฝึ กอบรมช่ วยทาให้เกิ ดการประหยัด ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ
เพราะการฝึ กอบรมท าให้การปฏิ บตั ิ งานได้พฒั นาทัก ษะชานาญงานมากขึ้ นการทางานผิดพลาด
ก็นอ้ ยลง
3. การฝึ กอบรมช่ วยทาให้เวลาในการเรี ยนงานลดลงเมื่อบุคลากรจะเริ่ มปฏิ บตั ิงาน
จะมีการอบรมแนะนาก่อน บุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรมมาแล้วจะสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีและ
ได้ผลดีประหยัดเวลากว่าใช้บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและเรี ยนงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน
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4. การฝึ กอบรมช่ วยลดภาระหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งไม่ตอ้ งมานัง่ เสี ยเวลามา
ชี้แจงสั่งสอนในงานที่สั่ง และการฝึ กอบรมยังช่วยลดการทางานล่วงเวลาน้อยลง เพราะการที่ทางาน
ล่วงเวลานั้นเกิดจากความล่าช้า ไม่คล่องและไม่เข้าใจในงานเป็ นส่ วนมาก
5. การฝึ กอบรมช่ ว ยแนะแนวทางในความก้า วหน้า ของบุ ค คล กระตุ ้น เตื อ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานคิดถึงความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานด้วยการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถและ
ทักษะรู ้งานโดยการฝึ กอบรม
สมพงศ์ เกษมสิ น (2523 : 200) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึ กอบรม ดังนี้
1. การฝึ กอบรมช่ วยทาให้ระบบวิธีการปฏิ บตั ิงานมีสมรรถภาพสู งขึ้นมี การติ ดต่อ
ประสานดีข้ ึน
2. การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการหนึ่งที่ทาให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้ นเปลืองของวัตถุ
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. การฝึ กอบรมสามารถช่วยลดเวลาในการเรี ยนงานให้นอ้ ยลง
4. การฝึ กอบรมช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของผูบ้ งั คับบัญชามาทาได้มากขึ้น
5. กระตุน้ เตือนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิงานเพื่อความก้าวหน้าในการงานของตน
อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง (2521 : 34) กล่าวว่า ประโยชน์ของการฝึ กอบรม ได้แก่
1. ทาให้วธิ ี ปฏิบตั ิงานดีข้ ึน
2. ช่วยลดค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง
3. ช่วยลดเวลาเรี ยนวิธีการปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง
4. ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชาได้มากขึ้น
5. ทาให้สายการบังคับบัญชา การควบคุม การบริ หาร การติดต่อและประสานงาน
และความร่ วมมือดีข้ ึนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
6. ช่วยส่ งเสริ มจิตใจ และศีลธรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน
7. กระตุน้ เตือนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิงาน เพื่อความก้าวหน้าในการงานของคน
8. ช่วยทาให้ระบบและวิธีการทางานมีสมรรถภาพสู งขึ้น
สรุ ป การฝึ กอบรมมีประโยชน์ท้ งั ในระดับปฏิบตั ิงาน และในระดับหัวหน้างาน โดยการ
ฝึ กอบรมช่วยให้ระบบวิธีการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น ช่วยลดเวลาในการเรี ยนงานและช่วย
ลดภาระหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งไม่ตอ้ งมานั่งเสี ยเวลามาชี้ แจงสั่งสอนในงานที่สั่งและเป็ น
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
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8. ความหมายของสารสนเทศ ( Information )
ซาเรซวิค และวูด (Saracevic and Wood 1981 : 10) ได้ให้คานิยามสารสนเทศไว้ 4 นิยาม
ดังนี้
1. Information is a selection from a set of available message, a selection which
reduces uncertainty. สารสนเทศ คือ การเลือกสรรจากชุ ดของข่าวสารที่มีอยู่ เป็ นการเลือกที่ช่วยลด
ความไม่แน่นอน หรื อกล่าวได้วา่ สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้มีเลือกสรรมาแล้ว (เป็ นข้อมูลที่มีความ
แน่นอนแล้ว) จากกลุ่มของข้อมูลที่มีอยู่
2. Information as the meaning that a human assigns to data by means of
conventions used in their presentation. สารสนเทศ คือ ความหมายที่มนุ ษย์ (สั่ง) ให้แก่ขอ้ มูลด้วย
วิธีการนาเสนอที่เป็ นระเบียบแบบแผน
3. Information is the structure of any text-which is capable of changing the imagestructure 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 โครงสร้างของข้อความใด ๆ
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางจินตภาพ (ภาพลักษณ์) ของผูร้ ับ (ข้อความ หมายถึงที่รวมของ
สัญลักษณ์ ต่าง ๆ มีโครงสร้างที่มี จุดมุ่งหมาย โดยผูส้ ่ งมีเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
จินตภาพ (+ความรู ้สึกนึกคิด) ของผูร้ ับ(สาร)
4. Information is the data of value in decision making. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีค่า
ในการตัดสิ นใจ
นอกจากนั้นยังมีผใู ้ ห้คานิยามของ สารสนเทศ ต่าง ๆ ดังนี้
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยน (Convert) ด้วยการจัดรู ปแบบ (Formatting)
การกลัน่ กรอง (Filtering) และการสรุ ป (Summarizing) ให้เป็ นผลลัพธ์ที่มีรูปแบบ (เช่ น ข้อความ
เสี ยง รู ปภาพ หรื อวีดิทศั น์) และเนื้ อหาที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมต่อการนาไปใช้ (Alter
1996 : 29, 65, 714)
1. สารสนเทศ คื อ ตัวแทนของข้อมูลที่ ผ่านการประมวลผล (Process) การจัดการ
(Organized) และการผสมผสาน (Integrated) ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Post 1997 : 7)
2. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมาย (Meaningful) หรื อเป็ นประโยชน์ (Useful)
สาหรับบางคนที่จะใช้ช่วยในการปฏิบตั ิงานและการจัดการองค์การ (Nickerson 1998 : 11)
3. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมาย (Schultheis and Sumner 1998 : 39)
4. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะภายใต้บริ บท (Context) ที่เกี่ ยวข้อง
(Haag, Cummings and Dawkins 2000 : 20)
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5. สารสนเทศ คือ ข้อมู ลที่ ผ่านการปรั บเปลี่ ยน (Converted) มาเป็ นสิ่ งที่ มีความ
หมาย (meaningful) และเป็ นประโยชน์ (Useful) กับเฉพาะบุคคล (O’Brien 2001 : 15)
6. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผา่ นการประมวลผล หรื อข้อมูลที่มีความหมาย (McLeod,
Jr. and Schell 2001 : 12)
7. สารสนเทศ คื อ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ การจัดระบบเพื่ อ ให้มี ค วามหมายและมี คุ ณ ค่ า
สาหรับผูใ้ ช้ (Turban, McLean and Wetherbe 2001 : 7)
8. สารสนเทศ คื อ ที่ ร วม (ชุ ด ) ข้อ เท็ จ จริ งที่ ไ ด้มี ก ารจัด การแล้ว ในกรณี เ ช่ น
ข้อเท็จจริ งเหล่านั้นได้มีการเพิ่มคุ ณค่าภายใต้คุณค่าของข้อเท็จจริ งนั้นเอง (Stair and Reynolds
2001 : 4)
9. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ ได้รับการประมวลผล หรื อปรุ งแต่งเพื่อให้มีความหมาย
และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ (เลาว์ดอน และเลาว์ดอน 2545 : 6)
10. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่มีความหมายต่อ
ผูร้ ั บ และมีคุณค่าอันแท้จริ งหรื อคาดการณ์ ว่าจะมีค่าสาหรั บการดาเนิ นงาน หรื อการตัดสิ นใจใน
ปัจจุบนั หรื ออนาคต (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2535 : 12)
11. สารสนเทศ คือ เรื่ องราว ความรู ้ต่าง ๆ ที่ได้จากการนาข้อมูลมาประมวลผลด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมี การผสมผสานความรู ้ หรื อหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อความคิดเห็น ลง
ไปด้วย (กัลยา อุดมวิทิต 2537 :3)
12. สารสนเทศ คือ ข้อความรู ้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องในเรื่ องนั้น
จนได้ขอ้ สรุ ป เป็ นข้อความรู ้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์ คือความรู ้
ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นกับผูใ้ ช้ (สุ ชาดา กีระนันท์ 2542 : 5)
13. สารสนเทศ คือ ข่าวสาร หรื อการชี้แจงข่าวสาร (ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2544 : 1)
14. สารสนเทศ คื อ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรื อสรุ ปให้อยู่
ในรู ปที่มีความหมายที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ (จิตติมา เทียมบุญประเสริ ฐ
2544 : 4)
15. สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ ที่เกิ ดจากการประมวลผลข้อมู ลดิ บที่ ถูกจัดเก็บไว้อย่าง
เป็ นระบบ ที่สามารถนาไป ประกอบการทางาน หรื อ สนับสนุ นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทาให้
ผูบ้ ริ หารสามารถแก้ไ ขปั ญหา หรื อทางเลื อกในการดาเนิ น งานอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ (ณัฏ ฐพันธ์
เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545 : 40)
16. สารสนเทศ คื อ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ผ่า นการประมวลผล หรื อ จัด ระบบแล้ว เพื่ อ ให้มี
ความหมายและคุณค่าสาหรับผูใ้ ช้ (ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ 2545 : 9)
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17. สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ ที่ ไ ด้จากการประมวลผลของข้อมู ล ดิ บ (Raw Data)
ประกอบไปด้วย ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นตัวอักษร ตัวเลข เสี ยงและภาพที่นาไปใช้สนับสนุนการบริ หาร
และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร (นิภาภรณ์ คาเจริ ญ 2545 : 14)
สรุ ป สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็ น หรื อประสบการณ์
อยู่ในรู ปแบบที่ แตกต่างกันออกไป เช่ น ตัวอักษร ตัวเลข รู ปภาพ เสี ยง สัญลักษณ์ หรื อกลิ่ นที่ถูก
นามาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่เรี ยกว่า กรรมวิธีจดั การข้อมูล (Data Manipulation)
และผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรู ปแบบของสื่ อประเภทต่าง เช่น หนังสื อ วารสาร หนังสื อพิมพ์
แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ และเป็ นผลลัพธ์ ที่ผูใ้ ช้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้อย่างถู กต้อง ตรงและ
ทันกับความต้องการหรื อสารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง ตรงตามต้องการ และทันต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนาข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธี
จัดการข้อมูล หรื อสารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนาข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธีจดั การ
ข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็ นผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามต้องการและทันต่อความต้องการของผูใ้ ช้
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
9. คุณลักษณะของสารสนเทศทีด่ ี (Characteristics of Information)
สารสนเทศที่ดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ (Alter 1996 : 170-175, Stair and Reynolds
2001 : 6-7, จิตติมา เทียมบุญประเสริ ฐ 2544 : 12-15, ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกียรติ
โกมล 2545 : 41-42 และทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ 2545 : 12-15)
สารสนเทศที่ดีตอ้ งมีความความถูกต้อง (Accurate) และไม่มีความผิดพลาด
1. ผูท้ ี่มีสิทธิใช้สารสนเทศสามารถเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศได้ง่ายในรู ปแบบ
และเวลาที่เหมาะสม ตามความต้องการของผูใ้ ช้
2. สารสนเทศต้องมีความชัดเจน (Clarity) ไม่คลุมเครื อ
3. สารสนเทศที่ดีตอ้ งมีความสมบูรณ์ (Complete) บรรจุไปด้วยข้อเท็จจริ งที่มีสาคัญ
ครบถ้วน
4. สารสนเทศต้องมีความกะทัดรัด (Conciseness) หรื อรัดกุม เหมาะสมกับผูใ้ ช้
5. กระบวนการผลิ ตสารสนเทศต้องมีความประหยัด (Economical) ผูท้ ี่มี หน้าที่
ตัดสิ นใจมักจะต้องสร้างดุลยภาพ ระหว่างคุณค่าของสารสนเทศกับราคาที่ใช้ในการผลิต
6. ต้องมี ค วามยื ด หยุ่น (Flexible) สามารถน าไปใช้ใ นหลาย ๆ เป้ าหมาย หรื อ
วัตถุประสงค์
7. สารสนเทศที่ดีตอ้ งมีรูปแบบการนาเสนอ (Presentation) ที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้ หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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8. สารสนเทศที่ ดีตอ้ งตรงกับความต้องการ (Relevant/Precision) ของผูท้ ี่ทาการ
ตัดสิ นใจ
9. สารสนเทศที่ดีตอ้ งมีความน่ าเชื่ อถื อ (Reliable) เช่ น เป็ นสารสนเทศที่ได้มาจาก
กรรมวิธีรวบรวมที่น่าเชื่อถือ หรื อแหล่ง (Source) ที่น่าเชื่อถือ เป็ นต้น
10. สารสนเทศที่ดีควรมีความปลอดภัย (Secure) ในการเข้าถึ งของผูไ้ ม่มีสิทธิ ใช้
สารสนเทศ
11. สารสนเทศที่ ดีค วรง่ า ย (Simple) ไม่ส ลับซับซ้อนมีรายละเอียดที่เหมาะสม
(ไม่มากเกินความจาเป็ น)
12. สารสนเทศที่ดีตอ้ งมีความแตกต่าง หรื อประหลาด (Surprise) จากข้อมูลชนิดอื่น
13. สารสนเทศที่ดีตอ้ งทันเวลา (Just in Time : JIT) หรื อทันต่อความต้องการ
(Timely) ของผูใ้ ช้ หรื อสามารถส่ งถึงผูร้ ับได้ในเวลาที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
14. สารสนเทศที่ดีตอ้ งเป็ นปั จจุบนั (Up to Date) หรื อมีความทันสมัย ใหม่อยูเ่ สมอ
มิเช่นนั้นจะไม่ทนั ต่อการ เปลี่ยนแปลงที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ ว
15. สารสนเทศที่ดีตอ้ งสามารถพิสูจน์ได้ (Verifiable) หรื อตรวจสอบจากหลาย ๆ
แหล่งได้วา่ มีความถูกต้อง
นอกจากนั้นสารสนเทศมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากสิ นค้าประเภทอื่น ๆ 4 ประการคือ
ใช้ไม่หมด ไม่สามารถ ถ่ายโอนได้ แบ่งแยกไม่ได้ และสะสมเพิ่มพูนได้ (ประภาวดี สื บสนธ์ 2543 :
12-13) หรื ออาจสรุ ปได้วา่ สารสนเทศ ที่ดีตอ้ งมีคุณลักษณะครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเวลา (ทันเวลา
และทันสมัย) ด้านเนื้อหา (ถูกต้อง สมบูรณ์ ยืดหยุน่ น่าเชื่ อถือ ตรงกับ ความต้องการ และตรวจสอบ
ได้) ด้านรู ปแบบ (ชัดเจน กะทัดรัด ง่ายรู ปแบบการนาเสนอ ประหยัด แปลก) และด้าน กระบวนการ
เข้าถึงได้ และปลอดภัย
9. คุณภาพของสารสนเทศ (Quality of Information / Information Quality)
สแตร์ และเรย์โนลด์ (Stair and Reynolds 2001 : 7) กล่าวถึง คุณค่าของสารสนเทศ
ขึ้ นอยู่กบั การที่ ส ารสนเทศนั้น สามารถช่ วยให้ผูท้ ี่ มีหน้า ที่ ตดั สิ นใจทาให้เป้ า หมายขององค์ก าร
สั ม ฤทธิ์ ผลได้ม ากน้อ ยเพี ย งใด หากสารสนเทศสามารถท าให้บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ก ารได้
สารสนเทศนั้นก็จะมีคุณค่าสู งตามไปด้วย
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คุณภาพของสารสนเทศ จะมีคุณภาพสู งมาก หรื อน้อย พิจารณาที่ 3 ประเด็น ดังนี้
(Bentley 1998 : 58-59)
1. ตรงกับ ความต้องการ (Relevant) หรื อไม่ โดยดู ว่า สารสนเทศนั้นผูใ้ ช้ส ามารถ
นาไปใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพได้ มากกว่าไม่ใช้สารสนเทศหรื อไม่ คุ ณภาพของสารสนเทศอาจจะดูที่
มันมีผลกระทบต่อกิจกรรมของผูใ้ ช้ หรื อไม่ อย่างไร
2. น่ า เชื่ อ ถื อ (Reliable) เพี ย งใด ความน่ า เชื่ อ ถื อ มี หั ว ข้อ ที่ จ ะใช้ พิ จ ารณา เช่ น
ความทันเวลา (Timely) กับผูใ้ ช้ เมื่อผูใ้ ช้จาเป็ นต้องใช้มีสารสนเทศนั้น หรื อไม่สารสนเทศที่นามาใช้
ต้องมีความถูกต้อง (Accurate) สามารถพิสูจน์ (Verifiable) ได้ว่าเป็ นความจริ งด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
3. สารสนเทศนั้นเข้มแข็ง (Robust) เพียงใด พิจารณาจากการที่สารสนเทศสามารถ
เคลื่อนตัวเองไปพร้อมกับ กาลเวลาที่เปลี่ยนไป (Rigorous of Time) หรื อพิจารณาจากความอ่อนแอ
ของมนุ ษ ย์ (Human Frailty) เพราะมนุ ษ ย์อ าจท าความผิดพลาดในการป้ อ นข้อมู ล หรื อการ
ประมวลผลข้อมูล เพราะฉะนั้นจะต้องมีการควบคุม หรื อตรวจสอบไม่ให้มีความผิดพลาดเกิ ดขึ้ น
หรื อพิจารณาจากความผิดพลาด หรื อล้มเหลวของระบบ (System Failure) ที่จะส่ งผลเสี ยหายต่อ
สารสนเทศได้ ดังนั้นจึงต้องมีการป้ องกันความผิดพลาด (ที่เนื้ อหา และไม่ทนั เวลา) ที่อาจเกิดขึ้นได้
หรื อ พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการ (ข้อมูล) (Organizational Changes) ที่อาจจะส่ งผล
กระทบ (สร้ า งความเสี ย หาย) ต่ อ สารสนเทศ เช่ น โครงสร้ า ง แฟ้ ม ข้อ มู ล วิธี ก ารเข้าถึ งข้อมู ล
การรายงาน จักต้องมีการป้ องกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าว
นอกจากนั้น ซวาสส์ (Zwass 1998 : 42) กล่าวถึง คุณภาพของสารสนเทศจะมีมากน้อย
เพียงใดขึ้ นอยู่ก ับการทันเวลา ความสมบู รณ์ ความกะทัดรั ด ตรงกับความต้องการ ความถู กต้อง
ความเที่ยงตรง (Precision) และรู ปแบบที่เหมาะสมในเรื่ องเดียวกัน โอไบร์ อนั (O’Brien 2001 :
16-17) กล่าวว่าคุณภาพของสารสนเทศพิจารณาใน 3 มิติ ดังนี้
1. มิติดา้ นเวลา (Time Dimension)
1.1 สารสนเทศควรจะมีการเตรี ยมไว้ให้ทนั เวลา (Timeliness) กับความต้องการ
ของผูใ้ ช้
1.2 สารสนเทศควรจะต้องมีความทันสมัย หรื อเป็ นปัจจุบนั (Currency)
1.3 สารสนเทศควรจะต้องมีความถี่ (Frequency) หรื อบ่อย เท่าที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
1.4 สารสนเทศควรมีเรื่ องเกี่ยวกับช่วงเวลา (Time Period) ตั้งแต่อดีต ปั จจุบนั
และอนาคต

43
2. มิติดา้ นเนื้อหา (Content Dimension)
2.1 ความถูกต้อง ปราศจากข้อผิดพลาด
2.2 ตรงกับความต้องการใช้สารสนเทศ
2.3 สมบูรณ์ สิ่ งที่จาเป็ นจะต้องมีในสารสนเทศ
2.4 กะทัดรัด เฉพาะที่จาเป็ นเท่านั้น
2.5 ครอบคลุม (Scope) ทั้งด้านกว้างและด้านแคบ (ด้านลึ ก) หรื อมี จุดเน้นทั้ง
ภายในและภายนอก
2.6 มีความสามารถ/ศักยภาพ (Performance) ที่แสดงให้เห็นได้จากการวัดค่าได้
การบ่งบอกถึงการพัฒนา หรื อสามารถเพิ่มพูนทรัพยากร
3. มิติดา้ นรู ปแบบ (Form Dimension)
3.1 ชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
3.2 มีท้ งั แบบรายละเอียด (Detail) และแบบสรุ ปย่อ (Summary)
3.3 มีการเรี ยบเรี ยง ตามลาดับ (Order)
3.4 การนาเสนอ (Presentation) ที่ หลากหลาย เช่ น พรรณนา/บรรยาย ตัวเลข
กราฟิ ก และอื่น ๆ
3.5 รู ปแบบของสื่ อ (Media) ประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษ วีดิทศั น์ ฯลฯ
11. ความสาคัญของสารสนเทศ
สารสนเทศแท้จริ ง แล้ว ย่อมมี ค วามส าคัญ ต่ อ ทุ ก สิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น ด้า นการเมื อ ง
การปกครอง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ฯลฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้
1. ท าให้ ผู ้บ ริ โภคสารสนเทศเกิ ด ความรู ้ (Knowledge) และความเข้า ใจ
(Understanding) ในเรื่ องดังกล่าว ข้างต้น
2. เมื่ อเรารู ้ และเข้าใจในเรื่ องที่ เกี่ ย วข้องแล้ว สารสนเทศจะช่ วยให้เราสามารถ
ตัดสิ นใจ (Decision Making) ในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. นอกจากนั้น สารสนเทศ ยัง สามารถท าให้เราสามารถแก้ไ ขปั ญ หา (Solving
Problem) ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ วทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
12. บทบาทของสารสนเทศ (Role of Information)
การนาสารสนเทศไปใช้ 3 ด้าน ดังนี้ (จิตติมา เทียมบุญประเสริ ฐ 2544 : 5) ด้านการ
วางแผน ด้ า นการตัด สิ นใจ และด้า นการด าเนิ น งาน นอกจากนั้ นสารสนเทศยัง มี บ ทบาท
ในเชิงเศรษฐกิจ ดังนี้ (ประภาวดี สื บสนธ์ 2543 : 7-8)
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12.1 ช่วยลดความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจ (Decision) หรื อช่ วยชี้ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา (Problem Solving)
12.2 ช่วยหรื อสนับสนุนการจัดการ (Management) หรื อการดาเนินงานขององค์การ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิด ประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
12.3 ใช้ทดแทนทรัพยากร (Resources) ทางกายภาพ เช่ น กรณี การเรี ยนทางไกล
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนนอกห้องเรี ยนจริ งสามารถเรี ยนรู ้ เรื่ องต่าง ๆ เช่ นเดี ยวกับห้องเรี ย นจริ งโดยไม่ตอ้ ง
เดินทางไปเรี ยนที่หอ้ งเรี ยนนั้น
12.4 ใช้ในการกากับ ติดตาม (Monitoring) การปฏิ บตั ิงานและการตัดสิ นใจเพื่อดู
ความก้าวหน้าของงาน
12.5 สารสนเทศเป็ นช่ อ งทางโน้ ม น้ า ว หรื อ ชัก จู ง ใจ (Motivation)nในกรณี ข อง
การโฆษณาที่ทาให้ผชู ้ ม ผูฟ้ ังตัดสิ นใจเลือกสิ นค้า หรื อบริ การนั้น
12.6 สารสนเทศเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการศึกษา (Education) สาหรับการ
เรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อประเภทต่าง ๆ
12.7 สารสนเทศเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ที่ ส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรม และสั น ทนาการ
(Culture & Recreation) ในด้านของการเผยแพร่ ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น วีดิทศั น์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
เป็ นต้น
12.8 สารสนเทศเป็ นสิ นค้าและบริ การ (Goods & Services) ที่สามารถซื้ อขายได้
12.9 สารสนเทศเป็ นทรัพยากรที่ตอ้ งลงทุน (Investment) จึงจะได้ผลผลิตและบริ การ
เพื่อเป็ นรากฐานของการจัดการและการดาเนินงาน

กฎระเบียบ และเกณฑ์ การกาหนดอัตราค่ าใช้ จ่ายการฝึ กอบรม
กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม สัมมนา ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมการจัดงานและการประชุ ม
ระหว่าง ประเทศ พ.ศ.2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมการจัดงานและการประชุ ม
ระหว่าง ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมการจัดงานและการประชุ ม
ระหว่าง ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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4. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 ตามหนั ง สื อส านั ก เลขาธิ การ
คณะรั ฐมนตรี ด่ วนที่ สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่ อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า และเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
5. หนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406840.4/ ลงวันที่ 6 มกราคม 2556 เรื่ องมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าและเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs)
6. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตามหนั ง สื อส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ด่ วนที่ สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่ อง การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
7. หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่ วนที่ สุด ที่ กค 0408.4/ว 26 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่ อง
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
8. หนัง สื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย ปั ญ หาการจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ ภ าครั ฐ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1190 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 แนวทางปฏิบตั ิในการดาเนิ นการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุ มของ
หน่วยงานของรัฐ
1. คานิยามศัพท์สาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม หมายความว่า ค่าใช้จ่ายสาหรั บการอบรม การประชุ มทาง
วิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการสัมมนาทางวิชาการหรื อเชิงปฏิ บตั ิการการบรรยายพิเศษการฝึ กศึกษาการ
ดู งาน การฝึ กงาน หรื อที่ เรี ย กชื่ ออย่า งอื่ นทั้งในประเทศและต่ างประเทศโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
พัฒนาบุคคลหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนราชการสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรื อเทียบเท่าฯ หรื อไม่มีฐานะ
เป็ นกรมแต่ หัวหน้าส่ วนราชการมีฐานะเป็ นอธิ บดี
บุคลากรของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภทรวมทั้งพนักงานลูกจ้างของส่ วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิงานตามระเบียบ
นี้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยตั้งให้ปฏิบตั ิ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรื อบุคคลซึ่ งมิใช่บุคลากรของ
รัฐที่เข้าฝึ กอบรมตามโครงการหรื อหลักสู ตรการฝึ กอบรม

46
กรณี ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมา หากในสัญญาจ้างไม่ได้กาหนดให้ลูกจ้างสามารถเข้ารับ
การอบรมฝึ กอบรม หรื อเดิ นทางได้ส่วนราชการต้นสังกัดก็จะอนุ มตั ิให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมา
เข้าร่ วมฝึ กอบรมหรื อเป็ น เจ้าหน้าที่ในการจัดฝึ กอบรมไม่ได้
ผูร้ ับบานาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จจะไม่ถือเป็ นบุคลากรของรัฐ
การฝึ กอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุ มทางวิชาการหรื อเชิ งปฏิบตั ิการสัมมนา
ทางวิชาการหรื อเชิ งปฏิบตั ิการการบรรยายพิเศษการฝึ กศึกษาการดูงาน การฝึ กงานหรื อที่เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรื อหลักสู ตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา บุคคลหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยไม่มีการรับปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การฝึ กอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่งหนึ่ งเป็ น
ของรั ฐ ซึ่ งเป็ นข้าราชการตาแหน่ งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตาแหน่ งประเภท
วิช าการระดับ เชี่ ย วชาญและระดับทรงคุ ณ วุฒิ ข้า ราชการตาแหน่ ง ประเภทอานวยการระดับ สู ง
ข้าราชการตาแหน่งประเภทบริ หารระดับต้นและระดับสู ง หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
การฝึ กอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่งหนึ่ งเป็ น
บุคลากรของรัฐ ซึ่ งเป็ นข้าราชการตาแหน่ งประเภททัว่ ไประดับปฏิ บตั ิงาน ระดับชานาญงานและ
ระดับอาวุโส ข้าราชการตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับปฏิ บตั ิ การ ระดับชานาญการ และระดับ
ชานาญการพิเศษ ข้าราชตาแหน่งประเภทอานวยการต้น หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
การฝึ กอบรมบุ ค คลภายนอก หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ ผู เ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมเกิ น
กึ่งหนึ่งมิใช่ บุคลากรของรัฐ
การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ้หรื อประสบการณ์ดว้ ยการสังเกตการณ์ซ่ ึ งกาหนดไว้
ในโครงการ หรื อหลักสู ตรการฝึ กอบรม หรื อกาหนดไว้ในแผนการจัดการประชุ มระหว่างประเทศ
ให้มีการดูงานก่อนระหว่างหรื อหลังการฝึ กอบรมหรื อการประชุ มระหว่างประเทศ และหมายความ
รวมถึงโครงการหรื อหลักสู ตร การฝึ กอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยของรัฐจัดขึ้น
การฝึ กงาน เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ หรื อประสบการณ์ ดว้ ยการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งกาหนดไว้ใน
โครงการและรวมถึ งการปฏิ บตั ิ งานภาคสนามด้วยหรื อที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
การจัด งาน หมายความว่า การจัด งานตามแผนงานโครงการตามภารกิ จ ปกติ หรื อตาม
นโยบายของทางราชการ
ทั้ง นี้ การจัดการแข่ ง ขันกี ฬ า โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ ห้ บุ ค ลากรในกรมสนับ สนุ นบริ ก าร
สุ ข ภาพร่ วมกิ จกรรมเพื่ อเชื่ อมความสั มพันธ์ และความสามัคคี หรื อเป็ นการประกวดการแข่ งขัน
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ภายในหน่ วยงานไม่ถือ เป็ นการจัดงานตามภารกิ จของส่ วนราชการ แต่เป็ นการจัดสวัสดิ การให้
บุ ค ลากรในหน่ วยงานตามระเบี ย บ นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้ว ยการจัดสวัส ดิ ก ารภายในส่ วนราชการ
พ.ศ.2547 ค่าอาหาร หมายความว่า ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
2. ลักษณะพืน้ ฐานของหลักสู ตร /โครงการฝึ กอบรม
หลักสู ตร/โครงการฝึ กอบรมที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ
องค์กรปกครอง ท้องถิ่ น และหน่ วยงานอื่ นใดที่ มีกฎหมายกาหนดให้ได้รับงบประมาณเป็ นผูจ้ ดั
อบรมตามภารกิจ ราชการ และเป็ นผูจ้ ดั ส่ งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการฝึ กอบรมที่ส่วนราชการ
อื่นดังนี้
1. ส่ วนราชการเป็ นผูจ้ ดั ฝึ กอบรมให้กบั ส่ วนราชการอื่ น ตามภารกิ จหน้า ที่ ข องส่ วน
ราชการนั้น ดังนี้
1.1 ประชุ มชี้ แจงให้ความรู ้ ความเข้าใจเพื่อให้สามารถปฏิ บ ตั ิ งานได้การประชุ ม
ชี้ แจง เช่ น การจัดทางบประมาณของสานักงบประมาณ การประชุ มชี้ แจงเรื่ องการปรับปรุ งระบบ
ราชการของสานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็ นต้น
1.2 ฝึ กอบรมพัฒ นาบุ ค ลากร เช่ น หลัก สู ต รนัก บริ หารระดับ สู ง (นบส.) ของ
สานักงาน ก.พ และของกระทรวงมหาดไทย หลักสู ตรนักบริ หารการทูต (นบท.) ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ และหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ของวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจัก ร
หลักสู ตรโรงเรี ยนสงครามจิตวิทยาของกระทรวงกลาโหม เป็ นต้น
2. ส่ วนราชการเป็ นผูจ้ ดั ฝึ กอบรมให้กบั ประชาชน เยาวชน อาสาสมัค รสาธารณสุ ข
ผู ส้ ู ง อายุ ผู ป้ ระกอบการสถานพยาบาล และผู ป้ ระกอบการสถานบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการ ปฏิบตั ิงานตามภารกิจหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
3. ส่ วนราชการเป็ นผูจ้ ดั ฝึ กอบรมให้กบั หน่วยงานภายในองค์กร ดังนี้
3.1 ประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ หรื อคู่มือในการปฏิบตั ิงาน
3.2 ให้ความรู ้พ้นื ฐาน
3.3 ให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
3.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3.5 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
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4. ส่ วนราชการเป็ นผูจ้ ดั ส่ งบุ คลากรไปฝึ กอบรมที่ส่วนราชการอื่ นหรื อสถาบันต่าง ๆ
ดังนี้
4.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
4.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุ คลากร เช่ น หลักสู ตร/โครงการฝึ กอบรม สัมมนาของ
สถาบันการศึกษา หรื อสถาบันต่าง ๆ
4.3 เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ ง าน เช่ นหลัก สู ต ร / โครงการฝึ กอบรม
หลักสู ตรสัมมนาของสถาบันการศึกษา หรื อสถาบันต่าง ๆ
3. แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการฝึ กอบรม
1. การจัดการฝึ กอบรมควรกาหนดเป้ าหมายให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ทั้งด้านจานวนคน
หลัก สู ต ร ระยะเวลารวมทั้ง ในแต่ ล ะหลัก สู ต รควรตอบสนองต่ อ ภารกิ จ หลัก ของหน่ ว ยงาน
โดยจะต้องคานึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความคุม้ ค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ประหยัด
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล)
2. การฝึ กอบรม ให้แก่หน่วยงานภายในและประชาชนทัว่ ไป ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์
มากกว่าเชิ งปริ มาณ และควรสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ในทุกหลักสู ตรรวมทั้งการเผยแพร่ โครงการพระราชดาริ เพื่อเป็ นการปลูก
จิตสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
3. พิ จารณาใช้ส ถานที่ ราชการ และวิทยากรควรเป็ นบุ ค ลากรของรั ฐเป็ นล าดับแรก
รวมทั้งพิจารณาจานวนคน และระยะเวลาอบรมให้เหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
4. หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ควรพิจารณาทบทวนให้
เป็ นไปอย่าง เหมาะสมและประหยัด โดยคานึ งถึงปั จจัยทีมีผลต่อค่าใช้จ่าย เช่น ระยะเวลาการศึกษา
ดูงาน อัตราชั้นค่าโดยสารเครื่ องบินและให้ดาเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2559 เรื่ องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมของหน่ วยงานต่าง ๆ (หนังสื อ
สานักเลขาธิ การ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) ดังนี้
4.1 ควรเน้นการดู งานในประเทศ ตามสถานที่ และกิ จกรรมเป้ าหมายที่เหมาะสม
เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.2 หากเป็ นการดูงานในประเทศเพื่อนบ้านบริ เวณพื้นที่ชายแดน ควรพิจารณาการ
พักค้างในประเทศไทยเพื่อสนับสนุ นให้ผูม้ ีรายได้น้อย และผูป้ ระกอบธุ รกิ จตามแนวชายแดนได้
ดาเนินธุ รกิจชุมชนและได้ประโยชน์จากการดูงาน
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4.3 ในกรณี จาเป็ นต้องดู งาน ณ ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในเชิ งเปรี ยบเทียบหรื อ
ศึกษาต้นแบบ ให้พิจารณาการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ของประเทศสมาชิ ก ประชาอาเซี ยนหรื อ
บวกสามได้แก่ สาธารณรัฐชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็ นลาดับแรก
5. ควรมี ก ารบู ร ณาการแผนหรื อ หลัก สู ต รการฝึ กอบรมระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน
กระทรวง กรณี หลัก สู ตรที่ มีค วามสอดคล้องและมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเดี ยวกันเพื่อเป็ นการประหยัด
งบประมาณ และลดความซ้ าซ้อน
6. การจัด ฝึ กอบรมไม่ ใ ห้ จ ัด ท าของแจก/ของที่ ร ะลึ ก เสื้ อ เป็ นต้น ให้ แ ก่ ผู ้เ ข้า รั บ
การฝึ กอบรม/ ผูจ้ ดั ฝึ กอบรม
7. ควรปรั บ วิ ธี ก ารและรู ปแบบการฝึ กอบรมเป็ นแบบการเรี ย นรู ้ ด้ ว ยตนเองผ่ า น
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-learning) เพื่อเป็ นการประหยัดและรองรับนโยบายดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและ
สังคม (Digital Economy)
8. หลักสู ตรการฝึ กอบรมของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการกากับ ตรวจสอบ และ
ตัดสิ นหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ควรจัดให้มีกลุ่มเป้ าหมายร่ วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรของตนเองกับ
ข้าราชการระดับสู ง ของ หน่ วยงานภาครั ฐอื่ น ๆ และนักธุ รกิ จจากภาคเอกชน เพราะจะนามาซึ่ ง
การสร้างเครื อข่ายระบบระหว่างกันจนอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการกากับ ตรวจสอบ
และตัดสิ นหน่วยงานอื่น ๆ ได้
9. การจัดฝึ กอบรมให้แก่บุคคลภายนอกทั้งบุคลากรในภาคเอกชนและผูป้ ระกอบการ
ควรให้พิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรภายนอกที่ เข้ามาร่ วมฝึ กอบรม สัมมนาและผูเ้ ข้าร่ วม
การฝึ กอบรม ควรมีส่วนร่ วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในฝึ กอบรมด้วย
10. ควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการฝึ กอบรมที่ผ่านมาเพื่อนามาใช้พิจารณา
ปรับปรุ ง หลักสู ตรให้ทนั ต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั กาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้มีความเหมาะสม ชัดเจน
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประโยชน์สูงสุ ด
4. ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมแบ่ งเป็ น 3 ประเภท
1. การฝึ กอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กเกิ นกึ่ งหนึ่ ง
อบรมเป็ นบุ คลากรของรั ฐซึ่ งเป็ นข้าราชการตาแหน่ งประเภททัว่ ไป ระดับ ทักษะพิ เศษ ประเภท
วิช าการ ระดับเชี่ ย วชาญและทรงคุ ณวุฒิประเภทอานวยการ ระดับสู งประเภทบริ หารระดับต้น
ระดับสู ง หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
2. การฝึ กอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมเกิ น
กึ่งหนึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐซึ่ งเป็ นข้าราชการตาแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน ระดับชานาญ
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งานและระดับ อาวุโสข้าราชการตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการระดับชานาญการและ
ระดับชานาญการพิเศษ ข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
3. การฝึ กอบรมบุคคลภายนอกหมายความว่าการฝึ กอบรมที่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกิ น
กึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ
กรณีส่วนราชการเป็ นผู้จัดการฝึ กอบรม
1. ต้องได้รับอนุมตั ิโครงการ / หลักสู ตรการฝึ กอบรมจากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณก่อน
2. การฝึ กอบรมบุคคลภายนอกจัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น
บุคคลทีจ่ ะเบิกค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงานและการประชุ ม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ.10 กาหนดว่าบุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึ กอบรมตามระเบียบนี้ได้แก่
1. ประธานในพิธีเปิ ดหรื อพิธีปิดการฝึ กอบรม แขกผูม้ ีเกียรติ และผูต้ ิดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. วิทยากร
4. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
5. ผูส้ ังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบการจัดการฝึ กอบรมให้ส่วนราชการที่จดั การฝึ กอบรมเป็ นผูเ้ บิกจ่าย
แต่ถา้ จะเบิ กจ่ายจากส่ วนราชการต้นสังกัดให้ทาได้เมื่อส่ วนราชการที่จดั การฝึ กอบรมร้ องขอและ
ส่ วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม
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5. การเทียบตาแหน่ ง
หลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่ งบุคคลที่มีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมของประธาน
แขกผูม้ ี เกี ย รติ ผู ต้ ิ ดตาม เจ้า หน้า ที่ วิทยากร และผูส้ ังเกตการณ์ ที่ มิ ใ ช่ บุ ค ลากรของรั ฐให้เที ย บ
ตาแหน่ง ดังนี้
ตารางที่ 1 การเทียบตาแหน่งบุคคลที่มีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
ประเภทบุคคล
1. ประธาน/แขกผูม้ ีเกียรติ /
ผูต้ ิดตาม/ผูส้ ังเกตการณ์

2. วิทยากรฝึ กอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก
3. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม

การเทียบตาแหน่ ง
เทียบตามตาแหน่งครั้งสุ ดท้ายก่อน
ออกจากราชการ
หรื อตามที่กระทรวงการคลังได้เทียบ
ระดับไว้แล้ว
 ให้ เ ที ย บเท่ า ต าแหน่ ง ประเภท
บริ หารระดับสู ง
 ให้เทียบเท่าตาแหน่ง ประเภท
อานวยการระดับต้น
• ประเภท ก : ไม่ เ กิ น สิ ท ธิ ข อง
ตาแหน่งประเภทบริ หารระดับสู ง
„ ประเภท ข : ไม่ เ กิ น สิ ท ธิ ข อง
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น

หมายเหตุ

เว้น แต่ วิ ท ยากรที่ เ คยเป็ น
บุ คลากรภาครั ฐมาแล้วให้
เที ย บตามต าแหน่ งครั้ ง
สุ ด ท้ า ย ก่ อ น อ อ ก จ า ก
ราชการหรื อออกจากงาน
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การเทียบสิ ทธิลูกจ้ างและพนักงานราชการ
ตารางที่ 2 การเทียบสิ ทธิลูกจ้างและพนักงานราชการ
ประเภท



ลูกจ้ างประจา
พนักงานราชการ
1. กลุ่มงานบริ การ/เทคนิค
2. กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป/วิชาชีพเฉพาะ
2.1 เริ่ มรับราชการ ‟ 9 ปี
2.2 รับราชการ 10 ‟ 17 ปี
2.3 รับราชการ 17 ปี ขึ้นไป
(ผูไ้ ด้รับค่าตอบแทนในอัตราสู งสุ ดของบัญชี
อัตราค่าตอบแทน)
3. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
3.1 เริ่ มรับราชการ ‟ 4 ปี
3.2 รับราชการ 5 ‟ 10 ปี
3.3 รับราชการ 10 ปี ขึ้นไป
(ผูไ้ ด้รับค่าตอบแทนในอัตราสู งสุ ดของบัญชี
อัตราค่าตอบแทน)
4. กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

เทียบเท่าข้ าราชการประเภท
ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน
ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

6. ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมการจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 ที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 มี 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายภาคผูจ้ ดั การฝึ กอบรม
ส่ วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายภาคผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ได้แก่
1. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึ กอบรม
2. ค่าใช้จ่ายซึ่ งผูจ้ ดั การฝึ กอบรมไม่จดั ให้เบิกจ่ายตามข้อ 26 วรรคสอง
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6. ค่ าใช้ จ่ายภาคผู้จัดการฝึ กอบรม
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมมี 2 ประเภท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็ นดุลพินิจหัวหน้าส่ วนราชการเบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งตามความเหมาะสม
และประหยัด ดังนี้
1.1 ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ การใช้แ ละการตกแต่ ง สถานที่ ฝึ กอบรม (เช่ น ค่ า ตกแต่ ง
สถานที่ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้สถานที่วดั หรื อโรงเรี ยน เป็ นต้น)
1.2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด-การฝึ กอบรม (เช่ น ค่าจ้างพิธีกรมาทาหน้าที่เป็ นพิธีกรใน
การเปิ ด ‟ ปิ ด การฝึ กอบรมหรื อมีการแสดงในพิธีเปิ ด-ปิ ด การฝึ กอบรมก็เข้าหลักเกณฑ์ขอ้ นี้)
1.3 ค่าวัสดุเครื่ องเขียนและอุปกรณ์ (เช่น ค่าดินสอหรื อกระดาษปากกา)
1.4 ค่าประกาศนี ยบัตร (เช่ น ค่าจัดทาประกาศนี ยบัตร ค่าปริ๊ นท์ประกาศนี ยบัตร
เป็ นต้น)
1.5 ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ งพิมพ์ (เช่ น ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
บรรยาย หรื อค่าพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยายตามร้านจ้างถ่ายเอกสาร)
1.6 ค่าหนังสื อสาหรั บผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เช่ น ค่าซื้ อหนังสื อซึ่ งต้องใช้ในการ
ฝึ กอบรมหรื อค่าลิขสิ ทธิ์ ในหนังสื อซึ่ งต้องใช้ในการฝึ กอบรม)
1.7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร (เช่น ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าเชื่อมต่อสัญญาณ)
1.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึ กอบรม (เช่น ค่าเช่าห้องประชุ ม ค่าเช่าเครื่ องถ่าย
เอกสารหรื อค่าเช่าเครื่ อง Multimedia เป็ นต้น)
1.9 ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (เช่น ชา กาแฟ และขนมต่าง ๆ)
2. รายการที่มีอตั รากาหนด
2.1 ค่า กระเป๋ าหรื อสิ่ ง ที่ ใช้บ รรจุ เอกสารส าหรั บผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม (หมายถึ ง
ค่ากระเป๋ าหรื อ สิ่ งของที่ สามารถบรรจุ เอกสารในการฝึ กอบรมได้ เช่ น ค่าแฟ้ ม ถุ งผ้า กระเป๋ าใน
เอกสารรวมทั้ง Handy Drive ซึ่งบรรจุขอ้ มูลในการฝึ กอบรม)
2.2 ค่าของสมนาคุณในการดู งาน (หมายถึ ง ค่าของที่ระลึ กให้กบั สถานที่ดูงานซึ่ ง
สามารถเบิกได้ในอัตราไม่เกินแห่งละ1,500 บาท แต่ไม่รวมถึงค่าเข้าชมสถานที่ดูงาน)
2.3 ค่า สมนาคุ ณวิท ยากร (หมายถึ ง สมนาคุ ณวิท ยากรเป็ นค่า ใช้จ่ายซึ่ ง สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฝึ กอบรม)
2.4 ค่าอาหาร (หมายถึง ค่าอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ คือ มื้อเช้า กลางวัน และเย็นเท่านั้น
ดังนั้นผูจ้ ดั การฝึ กอบรมจะเลี้ ยงอาหาร (ข้าวต้มรอบดึ กหาร) เกิ น 3 มื้อไม่ได้ มิ เช่ นนั้นต้องตกลง
กระทรวงการคลัง
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2.5 ค่ า เช่ า ที่ พ กั (หมายถึ ง ค่ า เช่ า ที่ พ กั ในการฝึ กอบรมซึ่ งผู จ้ ัด เป็ นผู จ้ ัด ให้ และ
สถานที่พกั จะเป็ นโรงแรม บ้านพักของทหาร บ้านพักของกรมอุทยาน หรื อแม้แต่โฮมสเตย์ก็ได้)
2.6 ค่ายานพาหนะ (หมายถึ ง ค่ารถที่ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมจัดให้แก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบ
เป็ นการใช้รถของส่ วนราชการผูจ้ ดั หรื อส่ วนราชการอื่นซึ่ งผูจ้ ดั ยืมมาจากส่ วนราชการอื่นหรื อค่าเช่า
เหมา ยานพาหนะซึ่ งผูจ้ ัดเป็ นผูจ้ ดั ให้แก่ บุคคลตามข้อ 10 ก็ถือเป็ นค่าใช้จ่า ยที่ ผูจ้ ดั การฝึ กอบรม
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
7. ค่ าสมนาคุณวิทยากร
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยค่ า ใช้จ่า ยในการฝึ กอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 14 กาหนดหลักเกณฑ์
และอัตราดังนี้
ค่ าสมนาคุณวิทยากรแบ่ งเป็ น 3 ลักษณะ
ตารางที่ 3 ค่าสมนาคุณวิทยากร
ลักษณะค่ าสมนาคุณวิทยากร
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายหรื อสัมมนาเป็ นคณะ

หลักเกณฑ์ การจ่ าย
จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน
จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน รวมผูด้ าเนินการ
อภิปรายที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกันกับวิทยากร
จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

3. การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ/แบ่งกลุ่มอภิปราย/
ทากิจกรรม
กรณี จานวนวิทยากรเกินกว่าที่กาหนด ให้เฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์

วิธีการนับชั่วโมงการฝึ กอบรม
1. ให้นบั ตามเวลาที่กาหนดในตารางการฝึ กอบรม
2. ไม่ตอ้ งหักเวลาที่พกั รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
3. แต่ละชัว่ โมงการฝึ กอบรมต้องมีกาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 50 นาที
4. กรณี กาหนดเวลาไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ค่าสมนาคุ ณให้เบิกจ่ายได้
กึ่งหนึ่ง
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อัตราค่ าสมนาคุณวิทยากร
ตารางที่ 4 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ระดับการฝึ กอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข./บุคคลภายนอก

บุคลากรภาครัฐ
ไม่เกินชัว่ โมงละ 800 บาท
ไม่เกินชัว่ โมงละ 600 บาท

บุคลากรภาครัฐ
ไม่เกินชัว่ โมงละ 1,600 บาท
ไม่เกินชัว่ โมงละ 1,200 บาท

ข้ อมูลพิจารณาประกอบการจ่ ายค่ าสมนาคุณวิทยากร
1. การจ่ายค่าสมนาคุ ณวิทยากรตามระเบี ยบ ต้องเป็ นการฝึ กอบรมตามค่านิ ยามของ
ระเบี ย บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยค่า ใช้จ่ายในการฝึ กอบรมการจัดงานและการประชุ มระหว่า ง
ประเทศ พ.ศ.2555 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 เท่านั้น
2. กรณี ที่ ส่ ว นราชการมี ค วามจ าเป็ นต้องใช้วิ ทยากรที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์พิเศษเพื่อประโยชน์ในการฝึ กอบรมตามโครงการหรื อหลักสู ตรที่กาหนด และจะจ่าย
ค่ า สมนาคุ ณวิ ท ยากรเกิ นอัตราที่ ก าหนดโดยให้อ ยู่ใ นดุ ล พิ นิ จของหัว หน้า ส่ วนราชการเจ้า ของ
งบประมาณ
ข้ อสาคัญทีพ่ งึ ระวังในการจ่ ายค่ าสมนาคุณวิทยากร
1. การฝึ กอบรมที่ส่วนราชการเป็ นผูจ้ ดั หรื อจัดร่ วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รับ
ค่าวิทยากรจากหน่ วยงานอื่ นแล้ว ให้ส่ วนราชการผูจ้ ดั การฝึ กอบรมงดเบิ กค่ าสมนาคุ ณวิทยากร
จากทางราชการที่จดั เว้นแต่จะทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็ นอย่างอื่น
2. กรณี วิทยากรสังกัดส่ วนราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรม ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของหัวหน้าส่ วน
ราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรมในการพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุ ณวิทยากรได้ตามความจาเป็ น เหมาะสม และ
ไม่เกินอัตราที่กาหนด
3. การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากรเป็ นหลักฐาน
การจ่าย
ตัวอย่าง
1. วิทยากรบรรยาย 2 คน ระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 ‟ 12.00 น. ค่าสมนาคุณวิทยากร
ชัว่ โมงละ600 บาท จ่ายค่าวิทยากรได้คนละ 900 บาท (600 x 3 ชัว่ โมง / 2 คน = 900 บาท)
2. วิทยากรอภิปรายเป็ นคณะ 6 คน ระยะเวลาตั้งแต่เวลา 13.00 ‟ 16.00 น. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรชัว่ โมงละ 600 บาท จ่ายค่าวิทยากรได้คนละ 1,500 บาท (600 บาท x 3 ชัว่ โมง x 5 คน / 6
คน = 1,500 บาท)
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3. วิทยากรประจากลุ่ม การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิกลุ่มละโดยมี 3 คน ระยะเวลาตั้งแต่เวลา
9.00 ‟ 12.00 น. ค่าสมนาคุณวิทยากรชัว่ โมงละ 600 บาท จ่ายค่าวิทยากรประจากลุ่มได้คนละ 1,200
บาท (600 x 3 ชัว่ โมง x 2 คน = 1,200 บาท)
8. ค่ าอาหาร
ในกรณี ที่ส่วนราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรมจัดอาหารมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ให้อยู่ในดุ ลพินิจส่ วนราชการจะจัดอาหารก่ อน ระหว่าง หรื อหลังการฝึ กอบรมได้
ตามความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด
2. ในโครงการหรื อหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
โดย แยกเป็ น 2 กลุ่ ม ๆ ประเภทข้าราชการ และบุ คคลภายนอกให้เบิ กค่าอาหารได้เท่ าที่ จ่ายจริ ง
ไม่เกินอัตราดังนี้
อัตราค่ าอาหารการฝึ กอบรมประเภทข้ าราชการ (บาท : วัน: คน)
ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่ าแรงขั้นต่า (ว 5 ลง 14 ม.ค. 56)
ตารางที่ 5 อัตราค่าอาหารการฝึ กอบรมประเภทข้าราชการ ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า (ว 5 ลง 14 ม.ค. 56)
ประเภทการฝึ กอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.

สถานทีร่ าชการ
จัดไม่ครบมื้อ
จัดครบมื้อ
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 850
ไม่เกิน 400
ไม่เกิน 600

สถานทีเ่ อกชน
จัดไม่ครบมื้อ
จัดครบมื้อ
ไม่เกิน 850
ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 700
ไม่เกิน 600

อัตราค่ าอาหารการฝึ กอบรมประเภทบุคคลภายนอก (บาท : วัน : คน)
ระเบียบว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมฯ พ.ศ. 2549 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ตารางที่ 6 อัตราค่าอาหารการฝึ กอบรมประเภทบุ คคลภายนอก ระเบี ยบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรมฯ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ประเภทการฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก

สถานทีร่ าชการ
จัดไม่ครบมื้อ
จัดครบมื้อ
ไม่เกิน 300
ไม่เกิน 500

สถานทีเ่ อกชน
จัดไม่ครบมื้อ
จัดครบมื้อ
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 800
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9. ค่ าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่า ด้วยค่ าใช้จ่า ยในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการ
ประชุ มระหว่าง ประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 8 ซึ่ งแม้ค่าใช้จ่าย
รายการนี้จะสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ นแต่ขณะนี้มาตรการประหยัดยังใช้บงั คับ
อยู่ ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ด่ วนที่ สุด กค 0406.4/ว 840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่ อง
มาตรการบรรเทา ผลกระทบจากการปรั บ อัต ราค่ า จ้า งขั้น ต่ า และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จึงต้องเป็ นไปตามมาตรการประหยัดหาก
ส่ วนราชการผูจ้ ดั การฝึ กอบรมไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตร การปฏิบตั ิได้ตอ้ งขออนุ มตั ิหวั หน้าส่ วน
ราชการเจ้าของงบประมาณเพื่อขอเบิกจ่ายเกิน ไว้ตามมาตรการประหยัด
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มในการฝึ กอบรม/ประชุม
1. สถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน
2. สถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน
ข้อสาคัญที่พึงระวังในการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
1. การประมาณจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อสั่งจองอาหาร อาหารว่าง
และเครื่ องดื่ม โดยใช้หลักเกณฑ์เพิม่ /ลดไม่เกินร้อยละ 10 ตามเป้าหมายของโครงการ
2. จาก ข้อ 1 ขอเบิ กตามที่ จ่ายจริ งเนื่ องจากผูเ้ ข้ารั บการอบรม ประชุ ม สัมมนาให้มา
ไม่ครบถ้วน เสนออธิ บดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายชี้แจงเหตุผลพร้อมปั ญหาและอุปสรรค
3. จาก ข้อ 1 กรณี ผเู ้ ข้อบรมส่ วนที่เพิ่มส่ งผลกระทบต่อวงเงิน เกินกว่าโครงการที่ได้รับ
อนุมตั ิอธิบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้เสนอพร้อมชี้แจงเหตุผล
4. ควบคุมการลงทะเบียนของผูเ้ ข้ารับการอบรม ประชุ ม สัมมนาให้เป็ นไปด้วยความ
เหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
5. เพื่อเป็ นการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้ชดั เจนในการประชุ มแต่ละครั้งผูจ้ ดั ฝึ กอบรม
จะต้อ งแจ้ง รายละเอี ย ดโครงการและการจัด อาหารก่ อ นฝึ กอบรม ระหว่า งการอบรมและหลัง
ฝึ กอบรมไปยังส่ วนราชการที่จดั ส่ งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อประกอบการเบิกจากต้นสังกัด
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10. ค่ าเช่ าทีพ่ กั
ในโครงการจัดอบรมมีการจัดที่พกั หรื อออกค่าเช่ าที่พกั ให้แก่ บุคคลตามข้อ 10 แห่ ง
ระเบี ย บ ค่ า ใช้ จ่ า ยฝึ กอบรม ฯ ส่ ว นราชการผู ้จ ัด เบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พ ัก ได้ เ ท่ า จ่ า ยจริ งไม่ เ กิ น อัต รา
กรมบัญชีกลางกาหนดโดยมี หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ผูส้ ังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่
อานวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ ประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิ บตั ิ งาน ชานาญงาน อาวุโส โดยให้พกั รวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปให้พกั ห้องพักคู่ เว้นแต่
ไม่เหมาะสมหรื อมี เหตุ จาเป็ นไม่อาจพักคู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้ หัวหน้าส่ วนราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรมอาจ
จัดให้หอ้ งพักคนเดียวได้
2. ผูส้ ังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ตาแหน่ งประเภทระดับต้น ระดับสู ง หรื อตาแหน่ งที่
เทียบเท่าตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสู ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ประเภท
ทัว่ ไป ระดับพิเศษ อาจจัดให้หอ้ งพักคนเดียวก็ได้
3. สาหรับประธานในพิธีเปิ ดหรื อปิ ด และผูต้ ิดตาม หรื อวิทยากรห้องพักคนเดียวหรื อ
ให้พกั ห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่พกั ได้เท่าที่จ่ายจริ ง ไม่เกินอัตราการฝึ กอบรม
อัตราค่ าเช่ าทีพ่ กั ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่ าแรงขั้นต่า (ว 5 ลง 14 ม.ค. 56)
ตารางที่ 7 อัตราค่าเช่าที่พกั ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า (ว 5 ลง
14 ม.ค. 56)
ประเภทการฝึ กอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.

เกณฑ์ กรมบัญชีกลาง
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่
(บาท : คน : วัน)
(บาท : คน : วัน)
ไม่เกิน 2,400
ไม่เกิน 1,300
ไม่เกิน 1,450
ไม่เกิน 900
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อัตราค่ าทีพ่ กั การฝึ กอบรมประเภทบุคคลภายนอก (บาท : วัน : คน)
ระเบียบว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมฯ พ.ศ.2549 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตารางที่ 8 อัตราค่าที่ พกั การฝึ กอบรมประเภทบุ คคลภายนอก (บาท : วัน : คน) ระเบี ยบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมฯ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ประเภทการฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก

เกณฑ์ กรมบัญชีกลาง
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่
(บาท : คน : วัน)
(บาท : คน : วัน)
ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 750

ที่พกั ในการฝึ กอบรมมี 2 ลักษณะดังนี้
1. ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมจัดที่พกั ให้ตามอัตราระเบียบฝึ กอบรม
2. ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมไม่จดั ที่ พกั ให้แต่ป ระสานที่ พกั ให้แก่ ผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมตาม
ข้อ 10 วรรคสองผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องเอาใบเสร็ จของโรงแรมที่ผจู ้ ดั ประสานกลับไปเบิกจากต้น
สั ง กัด ได้ต ารมระเบี ย บฝึ กอบรม โดยจะต้อ งพัก ที่ โ รงแรมซึ่ งผู จ้ ัด ประสานให้ เ หมื อ นกับ กรณี
ที่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมจัดที่พกั ให้
11. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ ายใบเสร็จรับเงิน
กรณี พ นัก งานขับ รถยนต์ไ ด้รั บ มอบหมายขับ รถยนต์ร าชการเพื่ อ รั บ ส่ ง เจ้า หน้า ที่
ผูจ้ ดั ฝึ กอบรม แขกผูม้ ี เกี ย รติ วิท ยากร ผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรม ผูส้ ั งเกตการณ์ ตามระเบี ย บส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการอนุ มตั ิให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กรณี ดั ง กล่ า วจะถื อ ว่ า ต้ อ งเป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ต ามค่ า นิ ย ามของระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยค่ า ใช้จ่า ยในการฝึ กอบรมการจัด งาน และการประชุ มระหว่างประเทศ
พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ด้วยหรื อไม่
สานักกฎหมาย กรมบัญชีกลางได้ตอบหารื อนี้ วา่ กรณี พนักงานขับรถยนต์ได้รับอนุ มตั ิ
ให้ทาหน้าที่ขบั รถยนต์รับส่ งเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั ฝึ กอบรม ประธาน แขกผูม้ ีเกียรติ การฝึ กอบรมวิทยากร
ผูส้ ังเกตการณ์ ในโครงการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ จึ ง ถื อว่าพนัก งานขับรถยนต์เป็ นเจ้าหน้า ที่
ตามค่านิยมข้อ 4 การเบิกค่าใช้จ่ายต้องถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
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12. ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน การประชุ ม
ระหว่าง พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 18 กาหนด
1. ส่ วนราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรมไม่จดั อาหารที่ พกั หรื อยานพาหนะทั้งหมด หรื อจัดให้
บางส่ วนให้ ส่ วนราชการที่ จดั การฝึ กอบรมเบิ กจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรื อส่ วนที่ ขาดให้แก่ บุคคล
ได้แก่ ประธานพิธีเปิ ด-ปิ ด การฝึ กอบรม แขกผูม้ ีเกียรติ และผูต้ ิดตาม เจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่วทิ ยากรกาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. สาหรั บ ผูร้ ั บ เข้า ฝึ กอบรมและผูส้ ังเกตการณ์ ที่ เป็ นให้เบิ ก จ่า ยจากต้นสั ง กัด ทั้ง นี้
ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ปั จจุ บ นั อัตราค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ นทางไปราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดังนี้
ตารางที่ 9 อัตราค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้ าราชการ
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นหรื อ
ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสู ง
ตาแหน่งประเภทบริ หารหรื อตาแหน่งระดับ 9
ขึ้นไปหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน: คน)
240

270

กรณี ผูจ้ ดั อบรมจัดอาหารบางมื้ อระหว่างการฝึ กอบรม การจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ ยงให้แก่ ผูม้ ี
สิ ทธิ ตอ้ งหักค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน
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12.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณี จดั อาหาร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ดังนี้
1. จัดอาหารครบทุกมื้อ ให้งดเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกได้ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
3. จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกได้ 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
12.2 การคานวณเวลาเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
12.2.1 กรณี พกั แรม
ให้ นับ ตั้ง แต่ เ วลาที่ เ ดิ น ทางออกจากสถานที่ อ ยู่ ห รื อ สถานที่ ป ฏิ บ ัติ
ราชการปกติ จนกลับ ถึ ง สถานที่ ป ฏิ บ ตั ิ ราชการปกติ ใ ห้นับ วันที่ แ ละเวลาเดิ นทางตั้ง แต่ ออกจาก
บ้านพัก/ที่ทางาน จนถึงวันกลับถึงบ้านพัก/ที่ทางานให้นบั 24 ชัว่ โมง เป็ น 1 วันชัว่ โมง ส่ วนที่เกิน
24 ชัว่ โมง มากกว่า 12 ชัว่ โมงให้นบั เป็ น 1 วันหากนับได้เกิน 6 ชัว่ โมง ขึ้นไปให้ปัดทิ้ง
12.2.2 กรณี ไม่พกั แรม
หากนับได้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง แต่นบั ได้เกิน 12 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ น 1 วัน
12.2.3 กรณี เดินทางล่วงหน้าหรื อภายหลังเสร็ จสิ้ นปฏิบตั ิการ
กรณี ผูเ้ ดิ นทางมี เหตุ ส่วนตัวโดยได้รับอนุ มตั ิให้ลากิ จหรื อลาพักผ่อน
ตามระเบียบฯ
12.2.3.1 การเดินทางล่วงหน้า ให้เริ่ มนับเวลาตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิราชการ
12.2.3.2 การเดิ น ทางกลับ ภายหลัง ให้ นั บ เวลาเมื่ อ สิ้ น สุ ด ปฏิ บ ัติ
ราชการ
ตัวอย่ าง นาย เอ เดิ นทางไปอบรมโดยออกจากบ้านพัก วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา
06.00 น. และเดิ น ทางกลั บ ถึ ง บ้า นพัก วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น. ในระหว่ า ง
การฝึ กอบรมมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวัน สามารถคานวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
1 พ.ค.
2 พ.ค.
3 พ.ค.
3 พ.ค.
06.00
06.00
06.00
20.00
24 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
14 ชัว่ โมง
= 1 วัน
= 1 วัน
= 1 วัน
รวมคานวณเบี้ยเลี้ ยงในการเดิ นทางไปราชการครั้งนี้ ได้ เท่ากับ 3 วัน (240 *3 วัน = 720
บาท) หักเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ (80 * 3 มื้อ = 240 บาท) คงเหลือเบี้ยเลี้ยงจานวน 720 - 240 = 480 บาท

62
13. ค่ าพาหนะเดินทาง
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ น เหมาะสมและประหยัด
1. กรณี ใ ช้ยานพาหนะของส่ วนราชการผูจ้ ดั /ยืมมาจากส่ วนราชการอื่ น/รถเช่ าตาม
สั ญ ญาเช่ า ให้ เ บิ ก ค่ า น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ตามจ่ า ยจริ ง แต่ ถ้า เช่ า เหมายานพาหนะ (รถจ้า งเหมา) ให้
ดาเนินการตามระเบียบจัดซื้ อจัดจ้าง หากการจ้างเหมาวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต้องดาเนิ นการ
ในระบบ e-GP และควรจ้างเหมาจากผูม้ ีอาชีพโดยตรง/ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่จา้ งเหมา/ผูข้ บั รถ
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะและระบุ เส้นทางในการเดินทางที่ชดั เจน
2. กรณี ใช้ยานพาหนะประจาทางให้เบิกตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการโดยอนุโลม
2.1 การฝึ กอบรมประเภท ก จัดตามสิ ทธิ ข้าราชการประเภทบริ หารระดับสู ง
ยกเว้นเครื่ องบินให้ใช้ช้ นั ธุ รกิจแต่ถา้ เดินทางไม่ได้ให้โดยชั้นหนึ่ง
2.2 การฝึ กอบรมประเภท ข จัดตามสิ ทธิ ขา้ ราชการประเภททัว่ ไปชานาญงาน
2.3 การฝึ กอบรมบุ ค คลภายนอกจัด ตามสิ ท ธิ ข ้า ราชการประเภททั่ว ไประดับ
ปฏิบตั ิงาน
3. กรณี วิท ยากรมี ถิ่นที่ อยู่ใ นท้องที่ เดี ย วกับ สถานที่ จดั ฝึ กอบรมเบิ ก จ่ า ยค่ า พาหนะ
รับ จ้า งไป-กลับ แทนการจัดรถรั บส่ งวิทยากรได้โดยให้ใ ช้แบบใบส าคัญรั บเงิ นตามที่ ระเบี ย บฯ
กาหนดเป็ นหลักฐานการจ่าย
4. การเบิกค่าพาหนะไป‟กลับในแต่ละวันจากที่อยู/่ ที่พกั /ที่ทางานถึงสถานที่ฝึกอบรม
ของประธานพิ ธี เ ปิ ด/แขกผู ้มี เ กี ย รติ ผู ้ติ ด ตาม/เจ้า หน้ า ที่ / วิ ท ยากร/ผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมและ
ผูส้ ังเกตการณ์ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการที่จดั ฝึ กอบรมหรื อส่ วนราชการต้นสังกัด

การจัดการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
การฝึ กอบรมบุ ค คลภายนอก หมายถึ ง การฝึ กอบรมที่ ผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมเกิ นกึ่ ง หนึ่ ง
มิใช่รัฐ เช่น อบรมกลุ่มเป้ าหมายเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุ ขผูส้ ู งอายุผปู ้ ระกอบการสถานบริ การ
ธุ รกิจ สุ ขภาพเป็ นต้น โดยให้จดั ได้เฉพาะการฝึ กอบรมในประเทศเท่านั้น
กรณี ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมไม่ จดั อาหาร ที่ พ กั หรื อยานพาหนะ ทั้ง หมดหรื อจัด ให้บ างส่ ว น
ให้ส่วนราชการ ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู ้ ข้าอบรม ดังนี้
1. ค่าอาหาร (ค่าเบี้ยเลี้ยง)
1.1 ไม่จดั อาหารทั้ง 3 มื้อเหมาจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน
1.2 จัดอาหารให้ 1 มื้อเหมาจ่ายได้ ไม่เกินคน 160 บาท/วัน
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1.3 จัดอาหารให้ 2 มื้อเหมาจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 80 บาท/วัน
2. ค่าเช่าที่พกั เหมาจ่ายไม่เกินคนละ 500 บาท/วัน
3. ค่ า พาหนะจ่ า ยจริ ง ตามสิ ท ธิ ข ้า ราชการประเภททัว่ ไประดับ ปฏิ บ ัติง าน (ห้า มเบิ ก ค่ า
เครื่ องบิน) การเบิกค่าอาหารค่าเช่าที่พกั และค่ายานพาหนะของผูเ้ ข้าอบรมที่เป็ นบุคคลภายนอกให้ใช้
แบบใบสาคัญรับ เงินตามตัวอย่างข้างท้ายระเบียบ
1. ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ในการส่ งบุ คลากรเข้ารั บการฝึ กอบรมให้ส่วนราชการต้นสังกัดอนุ มตั ิ เฉพาะผูป้ ฏิ บตั ิ
หน้าที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนราชการนั้นตามจนวนที่เหมาะสมคานึ งถึงความจาเป็ นและเหมาะสมใน
การปฏิบตั ิงาน
1.1 ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายทานองเดียวกันที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นให้เบิก
ได้เท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่จดั การฝึ กอบรมเรี ยกเก็บ
1.2 เบี้ยเลี้ยงค่าที่พกั ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึ กอบรม
1.2.1 ถ้าค่าลงทะเบียนรวมไว้หมดแล้วหรื อผูจ้ ดั ออกให้ท้ งั หมดต้องงดเบิก
1.2.2 ถ้า ค่ า ลงทะเบี ย นไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่ า วหรื อผู ้จ ัด ไม่ จ ัด อาหารที่ พ ัก
ยานพาหนะ ให้ผูเ้ ข้ารับการ ฝึ กอบรมเบิกในส่ วนที่ไม่ได้ออกให้ตามพระราชกฤษฎี กาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการยกเว้น
1.3 ค่าเช่าที่พกั ให้เบิกจ่ายจริ งไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พกั ตามระเบียบ การฝึ กอบรมกาหนด
(หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าที่พกั พร้อม Folio)
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ ยงเบิกเฉพาะส่ วนที่ผจู ้ ดั ฝึ กอบรมไม่จดั อาหาร (ตามวิธีการคานวณค่าเบี้ย
เลี้ยง กรณี ผจู ้ ดั ฝึ กอบรมมีการจัดอาหารให้ไม่ครบทุกมื้อ)
2. การจัดจ้ างการฝึ กอบรม
โครงการ/หลักสู ตรการฝึ กอบรมจะจ้างจัดฝึ กอบรมทั้งหมด/บางส่ วนให้ดาเนิ นการโดย
2.1 หลักเกณฑ์/อัตราตามที่ระเบียบกาหนด
2.2 ให้จดั จ้างโดยปฏิบตั ิตามระเบียบฯ พัสดุ
2.3 ให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินผูร้ ับจ้างเป็ นหลักฐานการจ่ายเงิน
2.4 หากจ่ายตรงผูร้ ับจ้าง/ผูม้ ีสิทธิ ให้ใช้รายงานในระบบ GFMIS เป็ นหลักฐานในการ
จ่ายเงิน
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3. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน
3.1 เป็ นการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของส่ วนราชการ ได้บรรจุไว้
ในแผนการปฏิ บ ัติราชการประจาปี ของหน่ วยงานรวมทั้ง กรณี ที่ มี ก ารปรั บปรุ งแผนการปฏิ บ ัติ
ราชการเช่น การจัดงานวันด้วย อสม. แห่ งชาติ การจัดงานนิ ทรรศการทางวิชาการ การจัดงานแถลง
ข่าวการจัดงานประกวด
3.2 เป็ นค่าใช้จ่ายการจัดงานตามนโยบายของทางราชการที่ กาหนดให้หน่ วยงานใด
หน่ วยงานหน เป็ นเจ้า ภาพหลัก และกาหนดให้ส่วนราชการทุ ก หน่ วยให้ความความร่ วมมื อหรื อ
เข้าร่ วมงานดังกล่าวหรื อคณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ส่ วนราชการอาจเป็ นเจ้าภาพรายเดี ยวหรื อเป็ นเจ้าภาพร่ วมกับหน่ วยงานอื่ น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนก็ได้โดยเบิกค่าใช้จ่ายเฉพาะที่ส่วนราชการต้องร่ วมจัดงานเท่านั้น
3.3 หัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิให้เบิกค่าใช้จ่ายได้
เท่าความจาเป็ นที่เกิดขึ้นของการจัดงานอย่างเหมาะสม และประหยัด โดยเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทุกรายการจะต้องพิจารณาและดาเนิ นการก่อนการเบิกจ่าย
ดังนี้
3.4.1 เป็ นค่าใช้จ่ายที่เบิ กได้ตามระเบียบในการบริ หารงานของส่ วนราชการและ
หัวหน้าส่ วนได้อนุมตั ิแล้ว
3.4.2 เป็ นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. การจัดฝึ กอบรมหรื อจัดงานจาเป็ นต้ องจัดซื้อจัดจ้ าง ณ สถานทีน่ ้ันด้ วย
เพื่อให้การดาเนิ นการในเรื่ องของการจัด ซื้ อจัดจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบ ในขั้นตอน
การขออนุ มตั ิโครงการ ผูจ้ ดั จะต้องขอให้หวั หน้าส่ วนราชการมอบหมายให้ขา้ ราชการที่เดินทางไป
ในครั้ งนั้น หัว หน้า เจ้า หน้า ที่ พ ัส ดุ เจ้า หน้า ที่ พ สั ดุ ร วมทั้ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจรั บ พัส ดุ
แล้วแต่กรณี
5. แนวทางการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน
ตามหนังสื อคณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้ อจัดจ้าง ด่วนที่ สุด 0405.2/วกค 119
(กวจ) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ในการดาเนิ นการจัดหาพัสดุ ที่เกี่ ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงานและการประชุ มของหน่วยงานรัฐ

65
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของหน่วยงานของรัฐ กรณี ที่
เป็ นการจัดเล็กน้อยเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ ว ลดขั้นตอนในการดาเนิ นการ และมีแนวทาง
ปฏิ บตั ิ เดี ย วกัน ยกเว้นการปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ ง และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนิ นการจัดหา
พัสดุดงั นี้
5.1 ให้ใ ช้ก ับ การจัด ซื้ อจัดจ้า งที่ เกี่ ย วกับ การบริ หารงานที่ มี วงเงิ นการจัดซื้ อจัด จ้า ง
ครึ่ งหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 บาท
5.2 ให้เจ้าหน้าที่หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุไปก่อน แล้วรี บ
รายงานขอความเห็ นชอบพร้ อมด้วยหลักฐานการจัดซื้ อจัดจ้า งนั้นเสนอต่อหัวหน้าหน่ วยงานรั ฐ
ภายใน 5 วันทาการถัดไป
5.3 เมื่อหัวหน้าหน่ วยงานรัฐให้ความเห็ นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานขอความเห็ นชอบ
ดังกล่าวเป็ น หลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม
6. ค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่าเป็ นการจัดจ้ างตามถือ พ.ร.บ.การซื้อจ้ างภาครัฐ
ตามหนังสื อคณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้ อจัดจ้าง ด่ วนที่ สุด 0405.2/วกค395
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม และค่าเช่ าที่พกั สาหรับผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม ผูเ้ ข้าร่ วมงานและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มไม่ถือว่าเป็ นการจัดซื้ อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7. การวางแผนพัฒนากาลังคน
ควรมีการวางแผนพัฒนากาลังคน โดยการกาหนดล่วงหน้าให้บุคลากรของหน่วยงานเข้า
รับการอบรม ตามโครงการหรื อหลักสู ตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความจาเป็ นงบประมาณและความ
สะดวกในการให้บริ การแก่ประชาชน โดยมิให้บุคลากรหลายคนจากหน่ วยงานเดี ยวกันเข้ารับการ
อบรมพร้ อมกันมิ ให้มีการปิ ดและสถานที่ ปฏิ บตั ิ ราชการจนกะทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ
ราชการและการให้บริ การประชาชน นอกจากนั้นสานัก/กอง/กลุ่ม ควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากผูท้ ี่
ผ่านการฝึ กอบรมต่าง ๆ มาแล้วให้หลักสู ตรเหมาะสมด้วย

66

ตัวอย่ างเอกสารเบิกจ่ าย : ใบสาคัญเงินสาหรับวิทยากร

ตัวอย่ างเอกสารเบิกจ่ าย : ใบสาคัญรับเงินค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
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ตัวอย่ างเอกสารเบิกจ่ าย : แบบรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายกรณีทไี่ ด้ รับความช่ วยเหลือ
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แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับการฝึ กอบรม
ทิ ศ นา แขมมณี (2548) ได้วิจ ัย เรื่ องการส ารวจสถานภาพปั ญ หาและความต้อ งการใช้
สื่ อการสอนสาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2529 ซึ่ งปรากฏในหนังสื อเรื่ องศาสตร์
การสอน : องค์ความรู ้ เพื่อจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้กลุ่มตัวอย่างอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ อาจารย์ส่วนมากมีความเห็นว่าสื่ อการสอน
มีความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนที่มีเนื้ อหาที่ถูกต้องการเลื อกสื่ อการสอนให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
ของเรื่ องที่จะสอน อาจารย์ใช้สื่อการสอนอธิ บายเนื้ อหาบทเรี ยนเท่านั้นให้เสริ มสร้ างทัศนคติของ
ผูเ้ รี ย นและในบางครั้ ง ใช้ไม่ ได้เพราะขาดวัส ดุ สื่ อการเรี ยนการสอนที่ ใช้มาก คือเครื่ องฉายภาพ
ข้ามศีรษะ
สุ รางค์ โค้วตระกูล (2548) ปัญหาจากการเลือก การผลิตและการใช้สื่อการสอนของอาจารย์
กลุ่มวิชาสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม สังกัดมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาซึ่ งปรากฏ
ในหนังสื อเรื่ อง จิตวิทยาการศึกษา โดยใช้กลุ่มประชากรซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่สอนวิชาสถาปั ตยกรรม
และศิลปกรรม สังกัดมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชี วศึกษา มีจานวน 5 วิทยาเขตซึ่ งผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ สรุ ปได้ว่า อาจารย์ที่สอนกลุ่มวิชาสถาปั ตยกรรม และศิลปกรรมสังกัด
มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชี วศึ กษา มี ปั ญหาเกี่ ย วข้องกับ การเลื อกการผลิ ตและการใช้
สื่ อการสอนเป็ นปั ญหาในระดับกลางมีปัญหาเกี่ยวกับทุนที่ใช้ในการผลิ ตสื่ อการสอนในระดับมาก
พบว่า ยังขาดสื่ อการสอนประเภทสื่ อเชิงเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเชิงวัสดุ เป็ นปั ญหาในระดับมาก
ธนียา จุโฑปะมา (2547) ได้ศึกษาความต้องการการฝึ กอบรมของของพนักงานฝ่ ายการเงิน
และการบัญชี การรถไฟแห่ งประเทศไทย พบว่า การฝึ กอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ดา้ นบริ หารทัว่ ไป
และด้านบัญชี เป็ นหัวใจสาคัญที่จะช่วยงานฝ่ ายการเงินและการบัญชี ดาเนิ นไปด้วยดี พนักงานฝ่ าย
การเงินและการบัญชี จึงเป็ นกลไกสาคัญของการพัฒนางาน ซึ่ งการพัฒนาดังกล่าวจะสาเร็ จลุล่วงไป
ด้วยดี จาเป็ นจะต้องอาศัยตัวบุคคลเป็ นสาคัญด้วยเหตุน้ ี การสนับสนุ นให้พนักงานฝ่ ายการเงิ นและ
บัญชี ไ ด้มี โอกาสท างานอย่า งมี ส มรรถภาพจึ ง เป็ นเรื่ องที่ ต้องพิ จ ารณาและค านึ ง ถึ ง เป็ นอย่า งยิ่ ง
โดยมุ่งพัฒนาความรู ้ ทกั ษะและทัศนคติ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการทางานและควรมุ่ง
แก้ไ ขข้อ ผิ ดพลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บ ันและในอนาคตด้ว ยการใช้ก ระบวนการฝึ กอบรมซึ่ ง
การดาเนินการในองค์กรหรื อในหน่วยงานต่าง ๆ จะประสบผลสาเร็ จหรื อล้มเหลวนั้นส่ วนหนึ่ งและ
ส่ วนส าคัญมากก็ คือ คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุ คลากรในองค์ก รนั้น ๆ เนื่ องจากบุคลากร
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญขององค์กร จึงจะต้องมีความสามารถในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างถู กต้องและ
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
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และสามารถดาเนิ นงานได้ตรงตามเป้ า หมายของการรถไฟแห่ งประเทศไทยด้วยเหตุ น้ ี พนักงาน
ฝ่ ายการเงินและการบัญชีจึงจาเป็ นจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
นิ ต ยา ทวี ชี พ (2547) ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความต้อ งการการฝึ กอบรมของพนัก งาน
โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน พบว่าพนักงานมีความต้องการฝึ กอบรมในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านทักษะมนุษย์สัมพันธ์ ด้านทักษะเทคนิ คการปฏิบตั ิงาน นอกจากนั้น
ยังพบว่าพนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการในภาพรวมทั้ง 3 ด้านนั้น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
และหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีความต้องการฝึ กอบรมในภาพรวมและรายด้านต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดารณี ตรี นุชกร (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความต้องการการฝึ กอบรมของพนักงาน
บริ ษทั เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ จากัด พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีความต้องการฝึ กอบรมด้านความรู ้
ในเรื่ องความรู ้ พ้ืนฐานในการปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ที่ปฏิ บตั ิอยู่ในระดับมากและความรู ้ ดา้ นบริ หาร
และการจัดการ ความรู ้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งในด้านทักษะนั้นส่ วนใหญ่
ต้องการฝึ กอบรมทางด้านปฏิบตั ิดา้ นเทคนิค
งามตา เรื องพลังชูพร (2545) ได้ทาการศึกษาความต้องการการฝึ กอบรมของพนักงานสาย
บริ หารทัว่ ไป บริ ษทั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี กลั ป์ ไทย จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่าพนักงาน
มีความต้องการฝึ กอบรมอยู่ในระดับมีความต้องการมาก โดยพบว่ามีความต้องการในเรื่ องความรู ้
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษทั และภาษาอังกฤษเพื่อการค้า มากที่ สุ ด ส่ วนความต้องการฝึ กอบรม
ด้านทักษะ ในภาพรวมของพนักงานมี ความต้องการฝึ กอบรมอยู่ในระดับความต้องการมากโดย
พบว่ามีความต้องการการฝึ กอบรมในเรื่ อง การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
ศรี รัตน์ เที่ย งถาวร (2545) ได้ท าการศึก ษาความต้องการฝึ กอบรมในการฝึ กอบรมเพื่ อ
พัฒนาบุคลากรสานักเทคโนโลยีสารสนเทศการศึก ษา มหาวิทยาลัย รามค าแหง มีความต้องการ
ในการเข้า รั บ การฝึ กอบรมและพัฒ นาโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากซึ่ งส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามส าคัญกับ
การพัฒ นาตนเองโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในการฝึ กอบรมของข้า ราชการสายงานนัก วิ ช าการที่ ดิ น
ซึ่ งปฏิ บ ัติ ง านในฝ่ ายทะเบี ย นส านัก งานที่ ดิ น กรมที่ ดิ น ผลการวิ จ ัย พบว่า ข้า ราชการสายงาน
นักวิชาการที่ดินที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายทะเบียน มีความต้องการเพิ่มพูนความรู ้ ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของการฝึ กอบรม
กุลนภา ประสงค์พร (2543) ได้ทาการศึกษาแนวคิดและงานพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของ
ทินวัฒน์ มฤคพิทกั ษ์ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยยึด
หลักไตรสิ ขา อันมีองค์ประกอบคือ ศีล สมาธิ ปั ญญา เพื่อการดารงชี วิตและแก้ปัญหาแนวคิดในการ
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พัฒนาผูอ้ ื่น ให้ยดึ หลัก 4 ประการ คือ การฝึ กคนให้ทางานเป็ น คิดเป็ น วางแผนเป็ น และสั่งการเป็ น
สาหรับแนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้ดาเนิ นการโดยวิธีการฝึ กอบรมแก่บุคลากรในองค์กรใช้วิธี
วิเคราะห์ปัญหา กาหนดเป้ าหมาย สร้ างวิสัยทัศน์อนั กว้างไกลแก่องค์กรและการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง
ยงยุทธ ชื่นตา (2542) ได้ทาการศึกษาปั ญหาและความต้องการในการอบรมของพนักงาน
บริ ษทั ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) พบ ว่าปั ญหาในการฝึ กอบรมของพนักงานโดยภาพ
รวมอยู่ใ นระดับ มี ปั ญ หามาก โดยมี ปั ญ หาระดับ มากที่ สุ ด 1 ข้อ คื อ บริ ษ ัท ฯไม่ มี ง บประมาณ
สนับ สนุ นด้านความต้องการในการฝึ กอบรมพบว่า พนักงานส่ วนมากต้องการที่ จะได้รับ บริ การ
ต่าง ๆ สู งที่สุดได้แก่ จัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนางาน จัดทาสื่ อ เอกสารประกอบการบรรยายที่ทนั สมัย
การจัดหาใช้อุปกรณ์และสื่ อประกอบการฝึ กเหมาะสมกับเนื้อหางาน
ธนะสิ ทธุ์ ไมย์โพธิ์ (2540) ได้ศึกษาเรื่ องสภาพและความต้องการการฝึ กอบรมของพนักงาน
กรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ภาค 4 ผลการวิจยั พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความต้องการฝึ กอบรม
โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีระดับความ
คิดเห็ นในด้านหลักสู ตร/เนื้ อหา ด้านกิ จกรรมการฝึ กอบรม ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
และด้า นอื่ น ๆ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นด้า นการวัด ผลและประเมิ น ผล ด้า นวิ ท ยากรด้า นผู ้เ ข้า รั บ
การฝึ กอบรมและด้า นสื่ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญ
โสรัตน์ ไวศยดารง (2540) ได้ทาการศึกษาปั ญหาและความต้องการในการฝึ กอบรมของ
พนัก งานบริ ษทั อาคเนย์ป ระกันภัย จากัด ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารที่ มี เพศและประสบการณ์
ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ปั ญ หาในการฝึ กอบรมแตกต่ า งกันและผูบ้ ริ ก ารส่ วนมาก
มีความต้องการให้หน่วยงานฝึ กอบรมจัดฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจและผลผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯความเป็ นกันเองของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและวางแผนการฝึ กอบรมประจาปี
สรุ ป การฝึ กอบรม คือ กระบวนการจัดกิ จกรรมการศึกษาอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนต่อเนื่ อง
สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาทักษะและเจตคติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้เปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ตอ้ งการ หลังอบรมนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูงสุ ด โดยมีฐานความต้องการของ
ผูเ้ ข้าอบรม การอบรมมี การจูงใจเหมาะสมกับสภาพของผูเ้ ข้าอบรมจะช่ วยให้การฝึ กอบรมบรรลุ
เป้าหมายได้

บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิ บตั ิงานตามคู่มือการจัดการฝึ กอบรมด้านสารสนเทศ ฝ่ ายบริ การวิชาการไอซี ที
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีก ารดาเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ
ฝึ กอบรมด้านสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการแผนกลยุทธ์สานักคอมพิวเตอร์ สื บเนื่องจากใน
แต่ ล ะปี งบประมาณที่ ส านัก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้รั บ การจัด สรรมาจ าเป็ นต้องมี ก ารด าเนิ นกิ จ กรรม
ให้บริ การวิชาการแก่สังคม จึงได้จดั ทาแผนการปฏิ บตั ิการจัดการฝึ กอบรมในแต่ละปี งบประมาณ
โดยมีกิจกรรม/แผนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
ตารางที่ 10 กิจกรรม/แผนการปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายบริ การวิชาการไอซีที
กิจกรรม
1. เตรี ยมเขียนโครงการฝึ กอบรมและวางแผน
คานวณค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม 3ไตรมาศใน
รอบปี งบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิงบประมาณ
2. สภามหาวิทยาลัยนอนุมตั ิงบประมาณ (กรณี
งบประมาณที่ได้นอ้ ยกว่าที่ต้ งั ไว้ ปรึ กษากอง
นโยบายและแผน (สานักงานอธิการบดี)
3. ประชุมคณะกรรมการบริ หารสานัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้มา
และวางแผนการดาเนินการจัดการฝึ กอบรม
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงตามไตรมาศการใช้
เงินงบประมาณ
4. การจัดการฝึ กอบรมไตรมาศแรก
ตามที่วางไว้ในแผนการดาเนินงาน
5. การจัดการฝึ กอบรมไตรมาศที่สอง
ตามที่วางไว้ในแผนการดาเนินงาน
6.การจัดการฝึ กอบรมไตรมาศที่สาม
ตามที่วางไว้ในแผนการดาเนินงาน
7. ประชุมคณะกรรมการบริ หารสานัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อหารื องบประมาณที่เกิน/
เหลือ จากการจัดฝึ กอบรม ก่อนสิ้น
ปี งบประมาณ ในเดือนกันยายน ของแต่ละปี

เวลาดาเนินการ
มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ตค.

พย.

ธค.

หมาย
เหตุ
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หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน การจัดฝึ กอบรมบริการวิชาการไอซีที
จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผูเ้ ขียนได้เลือกเอางานบริ การวิชาการไอซี ที (งานการ
จัดการโครงการฝึ กอบรม) มาเขียนเป็ นคู่มือปฏิบตั ิงาน โดยมีกระบวนการปฏิบตั ิงาน ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ผังกระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Mapping) การจัดฝึ กอบรมบริ การวิชาการไอซีที
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และจากผัง กระบวนการปฏิ บ ัติ ง าน ดัง กล่ า วข้า งต้น สามารถน ามาเขี ย นสรุ ป ขั้น ตอน/
กระบวนการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ผูร้ ั บ ผิดชอบจัดโครงการจะต้องเตรี ย มดาเนิ นการในการจัดโครงการ
ฝึ กอบรมตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการบริ หารจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อเสนอของบประมาณ
2. ประชุมสรุ ปการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่ได้รับจัดสรร
3. สารวจความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3.1 การทาบันทึกข้อความถึงหน่วยงาน เพื่อสอบถามบุคลากรท่านใดที่สนใจเข้าอบรม
ในหลักสู ตรดังกล่าว
3.1.1 ระบุวนั ที่ / เดือน / ปี จะดาเนินการ
3.1.2 พิมพ์ชื่อเรื่ อง ขอประชาสัมพันธ์อบรมหลักสู ตร...........
3.1.3 เรี ยน คณบดี/ผูอ้ านวยการศูนย์/สานัก/สถาบัน (กรณี ฝึกอบรมบุคลภายนอก
ให้ เรี ยน .....หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ)
3.1.4 พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่จะจัดการฝึ กอบรม ซึ่ งประกอบด้วย
3.1.4.1 ชื่อหลักสู ตรที่จะจัดฝึ กอบรม
3.1.4.2 วันที่ เวลา สถานที่ ในการจัดอบรมให้ชดั เจน
3.1.4.3 ระบุ ว ัน ที่ ใ นการสมัค ร เช่ น สมั ค รออนไลน์ ไ ด้ ต้ ัง แต่ 3 – 13
กรกฎาคม 2558
3.1.4.4 ช่องทางสมัคร เช่น ลงทะเบียนออนไลน์ หรื อกรอกแบบฟอร์ มแล้ว
นามาส่ งที่รับผิดชอบโครงการ
3.1.4.5 เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อผูร้ ับผิดชอบโครงการ (กรณี ผูส้ นใจเข้าอบรม
ต้องการสอบถามเกี่ยวกับโครงการฝึ กอบรม ดังกล่าว)
3.1.5 เสนอผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ เพื่อเกษียนหนังสื อต่อไป
3.1.6 งานธุรการ สานักคอมพิวเตอร์ ลงเลขหนังสื อออก ที่ ศธ ๐๕๖๔.๑๑/
3.1.7 งานธุ รการ สานักคอมพิวเตอร์ ส่ งบันทึ กข้อความขอประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ดังภาพที่ 7
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ตัวอย่ างการทาบันทึกข้ อความเพื่อสารวจผู้เข้ าอบรม

3.1.1

3.1.6
3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5

ภาพที่ 7 การทาบันทึกข้อความเพื่อสารวจผูเ้ ข้าอบรม
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4. ทาการประชาสัมพันธ์โครงการฝึ กอบรม โดยการลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์
4.1 จัดท าแบนเนอร์ เพื่ อ นาไปประชาสัม พันธ์ บนเว็บไซต์ส านัก คอมพิ วเตอร์ และ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 8
ตัวอย่างการจัดทาแบนเนอร์ เพื่อนาไปประชาสั มพันธ์ บนเว็บไซต์

ภาพที่ 8 การจัดทาแบนเนอร์เพื่อนาไปประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
4.2 ฝ่ ายจัดทาเว็บไซต์นาขึ้นเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึ กอบรม ดังภาพที่ 9
ตัวอย่างการนาแบนเนอร์ ขึน้ เว็บไซต์ เพื่อประชาสั มพันธ์ โครงการฝึ กอบรม

ภาพที่ 9 การนาแบนเนอร์ ข้ ึนเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึ กอบรม
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5. ศึกษาข้อมูลและเขียนโครงการ
5.1 ขั้นตอนการเขียนโครงการและขออนุมตั ิงบประมาณฝึ กอบรม
5.1.1 ชื่อโครงการหรื อกิจกรรม
ชื่อโครงการ เป็ นสิ่ งสาคัญในการเขียนโครงการ ชื่ อโครงการจะเป็ นตัวบอก
ให้เราได้ทราบว่าจะทาโครงการประเภทไหนสามารถจูงใจผูท้ ี่จะเข้าร่ วมโครงการได้อย่างมากหรื อ
บางครั้ งก็ ใ ช้ชื่ อ สถานที่ เ ป็ นชื่ อ โครงการซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด ความสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
โครงการด้วยดังนั้นควรตั้งชื่อโครงการให้เหมาะสม
5.1.2 ลักษณะ/ประเภทของโครงการ
5.1.3 ความสอดคล้อง
5.1.3.1 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
5.1.3.2 ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1.4 การบูรณาการของโครงการ
5.1.5 หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล คือการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งของสภาพปั ญหา หรื อความ
จาเป็ นในการริ เริ่ มจัดทาโครงการดังกล่ าวขึ้ นมา และสามารถอธิ บายรายละเอียดหรื อข้อเท็จจริ ง
เชื่ อมโยงให้เห็ นความส าคัญของประโยชน์ ต่า ง ๆ ที่ จะได้รับ จากโครงการนี้ โดยต้องให้เหตุ ผล
อย่างไร
5.1.6 วัตถุประสงค์ของโครงการหรื อกิจกรรม
วัตถุประสงค์ คือ การกาหนดเป้ าหมายปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิ ดจากการ
ดาเนิ นโครงการควรเขียนให้ชดั เจน เข้าใจง่าย โดยบอกว่าเมื่อได้ดาเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ นไปแล้ว
จะเกิ ดอะไรบ้าง โดยเขี ยนให้สอดคล้องกับชื่ อโครงการ หลักการและเหตุ ผ ลสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นจะต้อง
วัดผลและปฏิบตั ิได้หากมีวตั ถุประสงค์หลายประเด็นให้ระบุเป็ นข้อ ๆ และควรให้กระชับ
5.1.7 กลุ่มเป้ าหมาย/ผูร้ ับบริ การ
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ /กลุ่ มเป้ าหมาย คื อการกาหนดจานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการว่ามีกี่คน เป็ นใครบ้าง มาจากหน่วยงานใด
5.1.8 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จและเป้ าหมาย
5.1.9 วิ ธี ด าเนิ น การ (ระบุ ก ระบวนการจัด ท าโครงการตั้ง แต่ ก ารวางแผน
การดาเนินงาน การประเมินผล และนาผลมาปรับปรุ งการทางาน (PDCA)
5.1.9.1 ระยะเวลาการดาเนินการ (ระบุวนั เดือนปี )
ระยะเวลาปฏิ บ ัติ ง าน คื อ การก าหนดช่ ว งเวลาของการปฏิ บ ัติ
โครงการตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น จนสิ้ น สุ ด โครงการ บางโครงการอาจจะปฏิ บ ตั ิ ง านแค่ ว นั เดี ย วหรื อบาง

78

โครงการอาจจะใช้เวลาหลายวันก็ได้แล้วแต่เราจะกาหนด ทั้งนี้ ตอ้ งระวังด้วยว่าเวลาที่ใช้หลายวัน
ก็จะมีผลกระทบต่องบประมาณที่มีจากัด
5.1.9.2 สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ปฏิบตั ิงาน คือสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
ควรระบุให้ชดั เจนและเจาะจงจะได้ทราบว่ามีการปฏิบตั ิงาน ณ ที่ใด
5.1.9.3 วิธีการดาเนินการโครงการหรื อกิจกรรม
ลักษณะการปฏิบตั ิงานคือวิธีการที่จะช่วยให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์
อาจเป็ นการก าหนดแผนหรื อกิ จกรรมที่ ตอ้ งทาให้ชัดเจนเรี ยงตามลาดับก่ อนหลัง โดยเริ่ ม ตั้งแต่
เสนอโครงการไปจนถึงขั้นสุ ดท้ายของโครงการเพื่อให้ผูป้ ฏิ บตั ิสามารถดาเนิ นงานได้อย่างถู กต้อง
และต่อเนื่อง
5.1.10 รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้
ระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการให้ชดั เจน
5.1.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็ นการคาดหวังถึ งผลของการดาเนิ นงานตาม
โครงการเมื่อเราได้ดาเนินงานไปจนเสร็ จสิ้ นโครงการแล้ว ดูว่าใครได้ประโยชน์มากน้อยตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่
5.1.12 ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบโครงการหากมีปัญหา หรื อมี การติดต่อ
จากบุคคล/องค์กรภายนอกสามารถติดตามและตรวจสอบได้
จากขั้นตอนการเขียนโครงการฝึ กอบรมข้อ 5.1.1 – 5.1.12 สามารถเขียนตัวอย่าง
โครงการฝึ กอบรม ดังภาพที่ 10
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(ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึ กอบรม)

5.1.1 ระบุชื่อโครงการหรื อกิจกรรม

5.1.2 ระบุลกั ษณะ/ประเภท ว่านาไปใช้กบั ด้านใดบ้าง

5.1.3 ระบุความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

80

5.1.4 กรณี ตอ้ งการระบุการบูรณาการของ
โครงการว่าสามารถนาไปใช้กบั งานวิจยั หรื อ
งานส่วนไหนได้บา้ ง

81

5.1.5 ระบุหลักการและเหตุผล ความเป็ นมาของการจัดโครงการฝึ กอบรมนี้

5.1.6 ระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึ กอบรมนี้

5.1.7 ระบุกลุ่มเป้ าหมาย/ผูร้ ับบริ การ ให้ชดั เจน

82

5.1.8. ระบุตวั ชี้วดั ความสาเร็ จและเป้ าหมายหลังจัดโครงการฝึ กอบรม

5.1.9 ระบุวธิ ีดาเนินการ (สถานที่-วันเวลา ที่ดาเนินจัดโครงการ)

83

5.1.10 ระบุรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ในโครงการให้ชดั เจน

84

5.1.11 ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการดาเนินโครงการเสร็ จสิ้น

85

5.1.12 ระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบโครงการ รวมถึงรองผูอ้ านวยการและผูอ้ านวยการ
ลงนามเซ็นรับทราบ ก่อนส่งไปยังงานธุรการ (สานักงานอธิการบดี)

ภาพที่ 10 รู ปแบบตัวอย่างการเขียนโครงการอบรม
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6. การนาเสนอโครงการผ่านรองผูอ้ านวยการ ผ่านผูอ้ านวยการ แล้วนาเสนออธิ การบดีลง
นามอนุมตั ิ
7. การทาบันทึกขออนุมตั ิงบประมาณ และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตั ิงาน
7.1 การทาบันทึกขออนุมตั ิงบประมาณ ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน
7.1.1 ระบุวนั ที่ / เดือน / ปี จะดาเนินการ
7.1.2 พิมพ์ชื่อเรื่ อง ขออนุ มตั ิงบประมาณ ลงนามคาสั่ งแต่ งตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
7.1.3 เรี ยน อธิการบดี
7.1.4 พิ ม พ์ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เรื่ องที่ จ ะจัด การฝึ กอบรมซึ่ งประกอบด้ ว ย
ชื่อหลักสู ตร วันที่ เวลา สถานที่ จานวนผูร้ ่ วมอบรม และรหัสงบประมาณ
7.1.5 นาเสนอผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ เพื่อเกษียนหนังสื อต่อไป
7.1.6 งานธุรการสานักคอมพิวเตอร์ ลงเลขหนังสื อออก ที่ ศธ ๐๕๖๔.๑๑/
จากขั้ นตอนการท าบั น ทึ ก ขออนุ ม ัติ ง บประมาณ และจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปฏิบตั ิงานโครงการฝึ กอบรมข้อ 7.1.1 – 7.1.6 สามารถเขียนตัวอย่างบันทึกข้อความ
ดังภาพที่ 11
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ตัวอย่ างการทาบันทึกขออนุมัติงบประมาณ ลงนามคาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

7.1.1
7.1.6

7.1.2
7.1.3
7.1.4

7.1.5

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการทาบันทึกขออนุมตั ิงบประมาณ ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
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7.2 การดาเนิ นการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน เพื่อมอบหมายการ
ปฏิบตั ิการตามหน้าที่ในโครงการฝึ กอบรมซึ่ งโดยการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน
มีรายละเอียด ดังนี้
7.2.1 ชื่อหลักสู ตรที่จดั ฝึ กอบรม (ชื่อโครงการที่ดาเนินจัดการฝึ กอบรม)
7.2.2 รายชื่อคณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วยตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
7.2.2.1 ประธานกรรมการอานวยการ (อธิการบดี)
7.2.2.2 รองประธาน (รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบดูแลสานักคอมพิวเตอร์)
7.2.2.3 กรรมการท่านแรก (ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ )
7.2.2.4 กรรมการท่านที่ 2 (รองผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ )
7.2.2.5 กรรมการท่านที่ 3 (รองผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ )
7.2.2.6 กรรมการและเลขานุการ (รองผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ ที่ดูแล
ฝ่ ายบริ การวิชาการ)
7.2.3 รายชื่อวิทยากร (ชื่อวิทยากรที่จะมาบรรยายในวัน-เวลา ดังกล่าว)
7.2.4 ผูช้ ่วยวิทยากร (บุคลากรที่ทาหน้าที่คอยช่วยเหลือผูเ้ ข้าร่ วมอบรมตลอดเวลา
ของการฝึ กอบรม)
7.2.5 คณะกรรมการฝ่ ายโสตทัศนู ปกรณ์ (บุคลากรที่ทาหน้าที่บนั ทึกการภาพ
และวีดิโอระหว่างการฝึ กอบรม)
7.2.6 คณะกรรมการฝ่ ายอาคารสถานที่ (บุ ค ลากรที่ ทาหน้า ที่ จดั สถานที่ ก่ อน
วันฝึ กอบรม ตลอดจนคอยอานวยความสะดวกเรื่ องสถานที่ ใ นวันที่ ดาเนิ นการ
ฝึ กอบรม)
7.2.7 คณะกรรมการฝ่ ายลงทะเบี ย นและจัด เตรี ยมอาหารว่ า งและเครื่ องดื่ ม
(บุคลากรที่ทาหน้าที่เตรี ยมรายชื่ อสาหรับลงทะเบียนอบรม จัดเตรี ยมอาหารว่าง เครื่ องดื่ม ทาแบบ
ประเมินโครงการ สรุ ปลการดาเนินงาน และคอยประสานงานเบื้องต้นซึ่ งหน้าที่หลักจะเป็ นบุคลากร
งานด้านธุรการ)
จากขั้นตอนการดาเนิ นการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน โครงการ
ฝึ กอบรมข้อ 7.2.1 – 7.2.7 สามารถเขียนตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังภาพที่ 12
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ตัวอย่างการจัดทาคาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

90
7.2.5

7.2.6

7.2.7

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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8. การดาเนินการทายืมทดรองงบประมาณในระบบการเงิน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
8.1 ขั้นตอนการทาขอยืมเงินงบประมาณในระบบการเงิน
8.1.1 เข้า Browser IE พิมพ์ URL : http://erpmis.bsru.ac.th คลิก ระบบการเงิน
ดังภาพที่ 13

ระบบการเงิน

ภาพที่ 13 หน้าจอหลังจากเข้า URL : http://erpmis.bsru.ac.th
8.1.2 ระบบจะปรากฏหน้าจอ Log In เพื่อให้กรอก Username - Password ของผูท้ ี่
จะทาเรื่ องยืมเงินทดรองในระบบการเงิน ดังภาพที่ 14

กรอก User name :
Password :

ภาพที่ 14 หน้าจอ Login เข้าสู่ ระบบการเงิน
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8.1.3 ระบบจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้ผเู ้ ข้าใช้งานปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
1) คลิก
2) คลิก
ดังภาพที่ 15

1

2

ภาพที่ 15 หน้าจอการยืม /ประวัติการคืนเงิน
8.1.4 กรอกรายละเอียดโครงการฝึ กอบรม ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1) เลือกหน้าใบเบิกใหม่
2) กรอกชื่อ และสกุล (ผูท้ ี่ขอยืมเงินในระบบ)
3) กรอกยอดเงินในโครงการ
4) กรอกชื่อโครงการ
5) กรอกวันที่ดาเนินการอบรมตามโครงการ
6) กรอกสถานที่จดั ในโครงการ
7) ค่าตอบแทนวิทยากร (ใส่ ลาดับที่ก่อน ตามด้วยรายละเอียดในโครงการ)
8) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม (ใส่ ลาดับที่ก่อน ตามด้วยรายละเอียด
ในโครงการ)
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9) เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็ จกดปุ่ ม “บันทึก”
10) ถ้าต้องการแก้ไขข้อความกดปุ่ ม “ทาการ” เมื่อแก้ไขข้อความเสร็ จแล้ว
กดปุ่ ม “ทาการ” อีกครั้ง แล้วกดปุ่ ม “บันทึก” อีกรอบ ดังภาพที่ 16

1
2

4
5

6

7

3

8

ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงรายละเอียดการยืม / ประวัติการคืนเงิน

10

9
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11) กดปุ่ ม
เพื่อแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสาร
จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา 2 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 คือ สัญญายืมเงิน (ให้สั่งพิมพ์ (ปริ้ น) ด้วยกระดาษ
สี ม่วง) ส่ วนที่ 2 คือใบยินยอมให้หกั เงินเดือน (ให้สั่งพิมพ์ (ปริ้ น) ด้วยกระดาษสี ขาว) ดังภาพที่ 17

ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 1

ภาพที่ 17 แสดงรายละเอียด ส่ วนที่ 1 คือ สัญญายืมเงิน และส่ วนที่ 2 คือ ใบยินยอมให้หกั
เงินเดือน

11

95

12) กดปุ่ ม
เพื่อแสดงตัวอย่างก่ อนพิมพ์เอกสารจะ
ปรากฏหน้าต่างขึ้นมา 1 ส่ วน คือ แบบคาขอประเมินการยืมเงิ น (ให้สั่งพิมพ์ (ปริ้ น) ด้วยกระดาษ
สี ขาว) ดังภาพที่ 18

แบบคาขอประเมินการยืมเงิน

12

ภาพที่ 18 แสดงรายละเอียด แบบคาขอประเมินการยืมเงิน
หลังจากนั้นเอกสารสิ่ งที่ตอ้ งนาส่ งเจ้าหน้าที่การเงิน (กองคลัง) ซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้วยหลักฐาน ดังนี้
1. สัญญาการยืมเงินที่พิมพ์ (ปริ้ น) จากระบบการเงินประกอบด้วย
1.1 สัญญาการยืมเงิน (ปริ้ นด้วยกระดาษสี ม่วง)
1.2 ใบยินยอมให้หกั เงินเดือน (ปริ้ นด้วยกระดาษสี ขาว)
1.3 แบบคาขอประมาณการยืม
2. สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ที่มีเลขที่คาสั่ง)
และอนุมตั ิจากอธิการบดีเรี ยบร้อย
3. สาเนาตัวโครงการที่จะอบรม และอนุมตั ิจากอธิการบดีเรี ยบร้อยแล้ว
4. กาหนดการฝึ กอบรม
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9. การดาเนิ นการจัดทาหนังสื อเชิ ญวิทยากร และคากล่าวเปิ ด – ปิ ด โครงการฝึ กอบรมมี
ขั้นตอน ดังนี้
9.1 การจัดทาหนังสื อเชิญวิทยากร
9.1.1 ระบุวนั / เดือน / ปี ที่จะดาเนินการ
9.1.2 พิมพ์ชื่อเรื่ อง โปรดพิจารณาลงนามหนังสื อเชิญวิทยากร
9.1.3 เรี ยน อธิ การบดี (ผ่านรองอธิ การบดี......................................................)
9.1.4 พิ ม พ์ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เรื่ องที่ จ ะจัด การฝึ กอบรมซึ่ งประกอบด้ ว ย
ชื่อหลักสู ตร วันที่ เวลา สถานที่ จานวนผูร้ ่ วมอบรม และรหัสงบประมาณในโครงการ
9.1.5 เสนอผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ เพื่อเกษียนหนังสื อต่อไป
9.1.6 งานธุรการ สานักคอมพิวเตอร์ ลงเลขหนังสื อออก ที่ ศธ ๐๕๖๔.๑๑/
9.1.7 งานธุ รการ ส านัก คอมพิ วเตอร์ จ ะนาบันทึ ก ข้อความส่ ง งานธุ รการส านัก
อธิ การบดี เพื่อเสนออนุมตั ิในหนังสื อเชิญวิทยากรต่อไป
จากขั้นตอนการดาเนิ นการจัดทาหนังสื อเชิญวิทยากร ข้อ 9.1.1 – 9.1.2 สามารถ
เขียนตัวอย่างการจัดทาหนังสื อเชิญวิทยากร ดังภาพที่ 19

97

ตัวอย่างการจัดทาหนังสื อเชิ ญวิทยากร

9.1.1
9.1.6
9.1.2
9.1.3
9.1.4

9.1.5

ภาพที่ 19 การจัดทาหนังสื อเชิญวิทยากร
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9.2 การจัดทาคากล่าวรายงาน คากล่าวเปิ ด และปิ ด โครงการฝึ กอบรม สาหรับผูบ้ ริ หาร
และประวัติวทิ ยากร ดังภาพที่ 20 - 24
ตัวอย่ างคากล่ าวรายงาน ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 20 คากล่าวรายงาน ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์

99

ตัวอย่างคากล่าวเปิ ดงาน อธิการบดี/รองอธิการบดี

ภาพที่ 21 คากล่าวเปิ ดงานอธิ การบดี/รองอธิการบดี
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ตัวอย่างคากล่าว ปิ ดงาน อธิการบดี/รองอธิการบดี

ภาพที่ 22 คากล่าวปิ ดงาน อธิ การบดี/รองอธิ การบดี

101

ตัวอย่างคากล่าวปิ ดอบรม (พิธีกร)

ภาพที่ 23 คากล่าวปิ ดอบรม (พิธีกร)

102

ตัวอย่าง คากล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติวทิ ยากร

ภาพที่ 24 คากล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติวทิ ยากร
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10. การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
10.1 การจัดทาการประชาสัมพันธ์โครงการฝึ กอบรม ดังภาพที่ 25

ภาพที่ 25 ตัวอย่างจัดทาการประชาสัมพันธ์

104

10.2 การทาหนังสื อเชิญไปยังหน่วยงานกลุ่มเป้ าหมาย/แนบใบสมัครเข้ารับการอบรม
สามารถเขียนบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอการประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

105

10.3 การรับสมัครผูล้ งทะเบียนอบรมออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถจัดทาใน
Google Forms จากการอ้างถึงบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 ตัวอย่างหน้า Page การรับสมัครผูล้ งทะเบียนอบรมออนไลน์ผา่ นหน้าเว็บไซต์
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10.4 สรุ ปรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมในโดยสามารถสรุ ปจานวนผูล้ งทะเบียน
เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมจาก Google Forms ที่ผจู ้ ดั โครงการฝึ กอบรมได้ไว้เบื้องต้น ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 รายชื่อผูส้ นใจเข้าร่ วมอบรมโดยการสมัครออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
11. การดาเนินการประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อดาเนินงานโครงการฝึ กอบรม ดังนี้
11.1 ฝ่ ายห้องปฏิบตั ิการและบริ การเพื่อเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการ
11.2 ฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์
11.3 ประสานงานกับคณะกรรมการดาเนินงานในการดาเนินการ
11.3.1 ด้านเอกสาร
1) ประสานงานวิ ท ยากร ท าหนั ง สื อเชิ ญ วิ ท ยากร พร้ อมแนบ
รายละเอียดโครงการ กาหนดการข้อมูลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้ชดั เจน
2) ท าหนัง สื อ ส ารวจผูม้ ี ค วามประสงค์จ ะเข้า รั บ การฝึ กอบรมตาม
กลุ่มเป้ าหมายที่ระบุไว้ โดยผ่านคณะ/หน่ วยงานต่าง ๆ พร้อมแนบกาหนดการโครงการ แบบตอบ
รับเข้าร่ วมโครงการ
3) ทาหนังสื อเชิญประธานในพิธีเปิ ด/ปิ ด โครงการพร้อมแนบคากล่าว
ผูก้ ล่าวรายงานคากล่าวเปิ ด/ปิ ด
4) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการกล่าวรายงาน
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11.3.2 ด้านอื่น ๆ
1) เตรี ยมบุคคลเพื่อต้อนรับวิทยากร ประสานงานเรื่ องที่จอดรถยนต์
วิทยากร
2) จัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย/Power Point/ ประวัติวทิ ยากร
3) จัดทาป้ายชื่อวิทยากร ป้ายชื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
4) เอกสารใบลงทะเบียนประจาวัน
5) จัดเตรี ยมใบสาคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร
6) จัดเอกสาร แฟ้ มเอกสาร / อุ ป กรณ์ สาหรั บแจกผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรม
เช่นกระดาษ เอกสารประกอบ ดินสอ ปากกา
7) จัดทาแบบประเมินผลการจัดโครงการ แบบประเมินวิทยากร
8) เตรี ยมของระลึก สาหรับวิทยากร
12. การจัดเตรี ยมการดาเนินการอบรมตามโครงการฝึ กอบรม ดังนี้
12.1 ด้านวิทยากร
1) ติดต่อประสานงานวิทยากร เพื่อยืนยันการตอบรับเป็ นวิทยากรโดยโทรศัพท์
ประสานงานล่วงหน้าก่อนที่จะมาบรรยาย และสอบถามการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และเอกสาร
ที่จะใช้ในการบรรยาย
2) ให้ก ารต้อนรั บ อ านวยความสะดวก โดยจัดเตรี ย มเครื่ อ งดื่ ม และอาหาร
สาหรับวิทยากร และรับ-ส่ งวิทยากรเมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรม
3) กล่าวแนะนาประวัติวิทยากรก่อนเริ่ มการบรรยาย และขอบคุณวิทยากรหลัง
เสร็ จสิ้ นการบรรยาย
4) จัด เตรี ย มค่ า ตอบแทนวิ ท ยาการ (ใส่ ซ อง) พร้ อ มแนบใบส าคัญ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนและให้วทิ ยากรลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงิน
12.2 ด้านสถานที่
1) จัดโต๊ะ เก้า อี้ แท่นยืน (โพเดี้ ยม) ส าหรับประธานพร้ อมตรวจสอบความ
เรี ยบร้อยในส่ วนป้ ายชื่อ แฟ้มคากล่าวรายงานประธาน และโสตทัศนูปกรณ์ให้อยูส่ ภาพพร้อมใช้งาน
2) จัดเตรี ยมโต๊ะ เก้าอี้ แท่นยืน(โพเดี้ ยม) แฟ้ มคากล่าวรายงาน สาหรับผูก้ ล่าว
รายงาน
3) จัดเตรี ยมห้องอบรม โต๊ะ เก้าอี้ ผูเ้ ข้าอบรมตามรู ปแบบที่วิทยากรกาหนดหรื อ
เหมาะสมกับกิจกรรม และจัดให้พอดีกบั จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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4) ตรวจสอบโต๊ะ – เก้าอี้ วิทยากร ป้ ายชื่อวิทยากรที่ โต๊ะ ดอกไม้ต้ งั โต๊ะไม่ควร
บังหน้าวิทยากร
5) ตรวจสอบป้ า ยข้อ ความที่ ติ ด ในห้อ งประชุ ม หรื อ ห้อ งอบรม ตรวจสอบ
อุ ปกรณ์ เครื่ องเสี ยง ไมโครโฟน โสตทัศนู ป กรณ์ ภายในห้องประชุ มให้เหมาะสม ไม่ร้อนหรื อ
หนาวเกินไป แสงสว่างเพียงพอ
12.3 ด้านเอกสาร
12.3.1 ใบลงทะเบียน ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงทะเบียนในแต่ละวัน
12.3.2 เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในแต่ละหัวข้อ
12.3.3 เอกสารใบสาคัญค่าตอบแทนวิทยากร
12.3.4 เก็บรวบรวมแบบประเมินผลการจัดโครงการ
12.3.5 เตรี ยมเกียรติบตั รสาหรับผูผ้ า่ นการอบรม (กรณี แจกเกียรติบตั ร)
12.4 กิจกรรมอื่น ๆ
12.4.1 อานวยความสะดวกแก่วทิ ยากร และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมด้วยจิตบริ การ
ที่ดี
12.4.2 ชี้ แจงรายละเอี ยด กาหนดการต่าง ๆ ของการฝึ กอบรมในแต่ละวันให้
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทราบ
12.4.3 จัดกิ จกรรมนันทนาการให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรม เพื่ อสร้ า ง
บรรยากาศและความคุน้ เคยในระหว่างการฝึ กอบรม
12.4.4 จัดเตรี ยมอาหาร เครื่ องดื่มให้พอเพียง และเหมาะสมในแต่ละวัน
12.4.5 ระหว่า งการฝึ กอบรม สั ง เกตพฤติ ก รรมของผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมมี
ลักษณะในการให้ความสนใจ การมีส่วนร่ วม การรักษาระเบียบวินยั และความรับผิดชอบของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม
12.4.6 สั ง เกตการณ์ ถ่ า ยทอดความรู ้ ข องวิ ท ยากรในแต่ ล ะวัน การบรรยาย
เนื้ อหาสอดคล้องกับหัวข้อ และวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดหรื อไม่ ตลอดจนเทคนิ คการถ่ายทอดของ
วิทยากร
13. สรุ ปผลการดาเนินโครงการหลังเสร็ จการดาเนินการจัดฝึ กอบรม
14. รายงานผลการดาเนิ นโครงการแก่ผูบ้ ริ หารทราบ หลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการฝึ กอบรม
ผูจ้ ดั อบรมต้องดาเนินการสรุ ปโครงการฝึ กอบรมนาเสนอผูบ้ ริ หารต่อ ดังภาพที่ 29
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อความสรุ ปรายงานหลังการฝึ กอบรมนาเสนอผู้บริ หาร
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ภาพที่ 29 บันทึกข้อความสรุ ปรายงานหลังการฝึ กอบรมนาเสนอผูบ้ ริ หาร
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15. การดาเนินเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ อง ให้ผดู ้ าเนิ นการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อ
เบิกเป็ นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานตามโครงการหลังจากเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
15.1 ค่าวัสดุเอกสารประกอบการอบรม (งานธุรการ สานักคอมพิวเตอร์ ทาเบิก)
15.2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ฝ่ ายบริ การวิชาการไอซี ที สานักคอมพิวเตอร์
ดาเนินการเรื่ องทาเบิกจ่าย)
15.2.1 ขั้นตอนการทาคืนเงิน (ใบขอเบิก) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างใน
ระบบการเงินหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการฝึ กอบรม
15.2.1.1 เข้า Browser IE พิมพ์ URL : http://erpmis.bsru.ac.th คลิก
ระบบการเงิน ดังภาพที่ 30

ระบบการเงิน

ภาพที่ 30 หน้าจอหลังจากเข้า URL : http://erpmis.bsru.ac.th
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15.2.1.2 ระบบจะปรากฏหน้า จอผูเ้ ข้า ใช้ง านลงทะเบี ย นในระบบ
การเงิน โดยกรอก Username - Password เพื่อเข้าสู่ ระบบการเงิน ดังภาพที่ 31

กรอก User name :
Password :

ภาพที่ 31 หน้าจอ Login เข้าสู่ ระบบการเงิน
15.2.1.3 ระบบจะปรากฏหน้าจอ ดังรู ป
1) คลิก
2) คลิก

1

2

ภาพที่ 32 หน้อจอการเบิกเงิน ในระบบการเงิน

ดังภาพที่ 32
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15.2.1.4 การท าเบิ ก ค่ าอาหารว่ า งและเครื่ องดื่ ม ในระบบ กรอก
รายละเอียดโครงการฝึ กอบรมตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) คลิกคืนเงินยืม
2) เลือกหมวด 85 : เบิกค่าใช้สอย (คืนใบสาคัญ)
3) เลือกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มเอกสารใหม่
4) คลิกเลือกวันที่ดาเนินการเอกสาร
5) พิมพ์ชื่อโครงการ
6) พิมพ์ ชื่อ-สกุล ผูข้ อเบิก
7) พิ ม พ์ข ้อความ เบิ ก ค่ า อาหารกลางวัน อาหารว่า งและ
เครื่ องดื่ม
8) เลือกรหัสโครงการ
9) เลือกแหล่งเงินงบประมาณ
10) เลือกกิจกรรมต้นทุน (ดาเนินงานบริ การเทคโนโลยี)
11) กิจกรรมหลัก ...จัดการเรี ยนการสอนด้านสังคมศาสตร์
12) ระบุรหัสงบ....ค่าใช้สอย : กพ.3 สนับสนุ นงานบริ การ
วิชาการ
13) พิมพ์ขอ้ ความ เบิ กค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม (ตามรายละเอียดในโครงการ)
14) เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็ จกด “จองงบ”
15) ถ้าต้องการแก้ไขข้อความกด “แก้ ไข” เมื่อแก้ไขข้อความ
เสร็ จแล้วกด “จองงบ” อีกครั้ง
จากขั้นตอนการท าเบิก ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม ในระบบ
การเงิน ข้อ 1 – 15 สามารถดูภาพหน้อจอแสดงรายละเอียดใบขอเบิกในส่ วนของค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม ดังภาพที่ 33
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4

3

2

1
5

6

15
14

7
9
13

8

11
12

10

ภาพที่ 33 หน้อจอแสดงรายละเอียดใบขอเบิกในส่ วนของค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
16) กดปุ่ ม

เพื่ อ แสดงตั ว อย่ า งก่ อ นพิ ม พ์

เอกสาร
16.1 จะปรากฏหน้า ต่ า งขึ้ น มา 2 จอ รายละเอี ย ด โดย
ส่ วนที่ 1 คือ หนังสื ออนุ มตั ิ เบิ กจ่าย (ให้ใช้กระดาษสี เหลื อง ปริ้ นท์) ส่ วนที่ 2 คือหลักฐานการ
จ่ายเงิน(ให้ใช้กระดาษสี ขาว ปริ้ นท์) ดังภาพที่ 34
16

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ภาพที่ 33 หน้าจอแสดงรายละเอียด ส่ วนที่ 1 คื อ หนังสื ออนุ มตั ิ เบิกจ่าย ส่ วนที่ 2 คื อหลักฐาน
การจ่ายเงิน

ภาพที่ 34 หน้าจอแสดงรายละเอียด ส่ วนที่ 1 คือ หนังสื ออนุมตั ิเบิกจ่าย ส่ วนที่ 2 คือหลักฐานการจ่ายเงิน
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17) หลังจากพิมพ์ (ปริ้ นท์) เอกสารการทาคืนเงิน (ใบขอเบิก)
ค่ า อาหารกลางวันและอาหารว่า ง เรี ย บร้ อ ยแล้ว ให้ร วบรวมเอกสารเกี่ ย วกับ เอกสารค่ า ใช้จ่า ย
ตามลาดับดังนี้
17.1 แนบเอกสารหนัง สื อ อนุ ญ าตเบิ ก จ่ า ย ค่ า อาหาร
กลางวันและอาหารว่าง กระดาษสี เหลืองที่พิมพ์ (ปริ้ นท์) จากทาคืนเงินในระบบ ดังภาพที่ 35

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ทาเรื่ องเบิก

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ทาเรื่ องเบิก

ภาพที่ 35 ตัวอย่างหนังสื ออนุญาตเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง กระดาษสี เหลือง ที่พิมพ์
(ปริ้ น) จากทาคืนเงินในระบบ
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17.2 แนบเอกสารหลัก ฐานการจ่ า ยเงิ น กระดาษสี ข าว
ที่พิมพ์ (ปริ้ น) จากทาคืนเงินในระบบ ดังภาพที่ 36
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ทาเรื่ องเบิก

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ทาเรื่ องเบิก
ตาแหน่ง..............................

ภาพที่ 36 หลักฐานการจ่ายเงิน กระดาษสี ขาว ที่พิมพ์ (ปริ้ น) จากทาคืนเงินในระบบ
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17.3 แนบเอกสารส าเนาบั ต รประชาชน พร้ อ มกั บ
ใบเสร็ จรับเงินค่าอาหารกลางวัน ของทางร้านที่ติดต่อไว้เบื้องต้น ดังภาพที่ 37

ภาพที่ 37 ตัวอย่างสาเนาบัตรประชาชน และใบเสร็ จรับเงินค่าอาหารกลางวัน ของทางร้านที่ติดต่อ
ไว้เบื้องต้น
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17.4 แนบเอกสารส าเนาบั ต รประชาชนพร้ อ มกั บ
ใบเสร็ จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ของทางร้านที่ติดต่อไว้เบื้องต้น ดังภาพที่ 38

ภาพที่ 38 ตัวอย่างสาเนาบัตรประชาชน และใบเสร็ จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มของทาง
ร้านที่ติดต่อไว้เบื้องต้น
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17.5 แนบเอกสารที่ปิดใบเสร็ จรับเงินที่พิมพ์ (ปริ้ น) จาก
เว็บไซต์กองคลัง ดังภาพที่ 39

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ทาเรื่ องเบิก

ภาพที่ 39 ตัวอย่างที่ปิดใบเสร็ จรับเงิน ที่พิมพ์ (ปริ้ น) จากเว็บไซต์กองคลัง
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17.6 แนบเอกสารบัญชีลงเวลา (รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม) ที่มี
ลายเซ็นเรี ยบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 ตัวอย่างบัญชีลงเวลา (รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม) ที่มีลายเซ็นเรี ยบร้อยแล้ว
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17.7 แนบเอกสารก าหนดการของโครงการฝึ กอบรม
ดังภาพที่ 41
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“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.
ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
พิธีการเปิดการฝึกอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
- แนะนา Joomla
- การติดตั้ง Joomla จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
- การบริการจัดการ template Joomla
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
-การจัดหมวดหมู่บทความบนเนื้อหา Joomla
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
- การจัดบทความบนเนื้อหา Joomla
- การสร้างบทความให้น่าอ่าน
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ถาม – ตอบ
วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
-การจัดการผู้ใช้งานใน Joomla
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
- ปลั๊กอินพื้นฐานของ Joomla
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
- Module Manager
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
- COMPONENT
ถาม – ตอบ
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
พิธีปิด (มอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม)
*หมำยเหตุ* ตารางการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ภาพที่ 41 ตัวอย่างกาหนดการของโครงการฝึ กอบรม
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17.8 แนบเอกสารโครงการฝึ กอบรมที่มีการอนุมตั ิจาก
ท่านอธิ การบดี/รองอธิการบดี เรี ยบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 42

124

125

126

127

128

129

ภาพที่ 42 ตัวอย่างโครงการฝึ กอบรมที่มีการอนุมตั ิจากท่านอธิ การบดี เรี ยบร้อยแล้ว
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15.3 การด าเนิ น เบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร(ฝ่ ายบริ ก ารวิช าการไอซี ที ส านัก
คอมพิวเตอร์ )
15.3.1 ขั้นตอนการท าคืนเงิ น (ใบขอเบิ ก) ค่ าตอบแทนวิท ยากร ในระบบ
การเงินหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการฝึ กอบรม
15.3.1.1 เข้า Browser IE พิมพ์ URL : http://erpmis.bsru.ac.th คลิก
ระบบการเงิน ดังภาพที่ 43

ระบบการเงิน

ภาพที่ 43 หน้าจอหลังจากเข้า URL : http://erpmis.bsru.ac.th
15.3.1.2 ระบบจะปรากฏหน้าจอ Log In เพื่อให้กรอก Username Password ของผูท้ ี่จะทาเรื่ องยืมเงินทดรองในระบบการเงิน ดังภาพที่ 44

กรอก User name :
Password :

ภาพที่ 44 หน้าจอ Login เข้าสู่ ระบบการเงิน
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15.3.1.3 ระบบจะปรากฏหน้าจอ ดังรู ป
1) คลิก
2) คลิก

ดังภาพที่ 45

1
2

ภาพที่ 45 หน้อจอการเบิกเงิน
15.3.1.4 การด าเนิ น การท าเบิ ก ค่ าตอบวิ ท ยากรในระบบ กรอก
รายละเอียดโครงการฝึ กอบรมตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) คลิกคืนเงินยืม
2) เลือกหมวด 85 : เบิกค่าใช้สอย (คืนใบสาคัญ)
3) เลือกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มเอกสารใหม่
4) คลิกเลือกวันที่ดาเนินการเอกสาร
5) พิมพ์ชื่อโครงการ
6) พิมพ์ ชื่อ-สกุล ผูข้ อเบิก
7) พิมพ์ขอ้ ความ เบิกค่าตอบแทนวิทยากร
8) เลือกรหัสโครงการ
9) เลือกแหล่งเงินงบประมาณ
10) เลือกกิจกรรมต้นทุน (ดาเนินงานบริ การเทคโนโลยีฯ)
11) กิจกรรมหลัก ...จัดการเรี ยนการสอนด้านสังคมศาสตร์
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12) ระบุรหัสงบ....ค่าใช้สอย : กพ.3 สนับสนุนงานบริ การ
วิชาการ
13)

พิ ม พ์ ข ้ อ ความ เบิ ก ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร (ตาม

รายละเอียด)
14) เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็ จกด “จองงบ”
15) ถ้าต้องการแก้ไขข้อความกด “แก้ ไข” เมื่อแก้ไขข้อความ
เสร็ จแล้วกด “จองงบ” อีกครั้ง
จากการขั้นตอนดาเนิ นการทาเบิก ค่ าตอบวิทยากรในระบบ
ข้อ 1 - 15 สามารถดู หน้าจอแสดงรายละเอียด ใบขอเบิกในส่ วนของค่าตอบแทนวิทยากร ดังภาพ
ที่ 46
4

1

2

5

6

3

15
7

9

11

13
10

12

ภาพที่ 46 หน้าจอแสดงรายละเอียด ใบขอเบิกในส่ วนของค่าตอบแทนวิทยากร

8

14
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16) กดปุ่ ม

เพื่อแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

เอกสาร
16.1 จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา 2 จอ รายละเอียดส่ วนที่
1 คือ หนังสื ออนุ มตั ิเบิกจ่าย (ให้ใช้กระดาษสี เหลือง ปริ้ น) ส่ วนที่ 2 คือหลักฐานการจ่ายเงิน (ให้ใช้
กระดาษสี ขาว ปริ้ น) ดังภาพที่ 47
ส่ วนที่ 1
ส่วนที่ 2

16

ภาพที่ 47 หน้าจอแสดงรายละเอียด ส่ วนที่ 1 คือ หนังสื ออนุมตั ิเบิกจ่าย ส่ วนที่ 2 คือหลักฐาน
การจ่ายเงิน
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17) หลังจากพิมพ์ (ปริ้ น) เอกสารการทาคืนเงิน (ใบขอเบิก)
ค่าตอบแทนวิทยากรเรี ยบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเอกสารค่าใช้จ่าย ตามลาดับดังนี้
17.1 หนัง สื อ อนุ ญ าตเบิ ก จ่ า ย ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร
กระดาษสี เหลือง ที่พิมพ์ (ปริ้ น) จากทาคืนเงินในระบบ ดังภาพที่ 48

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ทาเรื่ องเบิก

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ทาเรื่ องเบิก

ภาพที่ 48 หนังสื ออนุ ญาตเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร กระดาษสี เหลือง ที่พิมพ์ (ปริ้ น)
จากทาคืนเงินในระบบ
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17.2 หลักฐานการจ่ายเงิน กระดาษสี ขาว ที่พิมพ์ (ปริ้ น)
จากทาคืนเงินในระบบ ดังภาพที่ 49

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ทาเรื่ องเบิก

ภาพที่ 49 ตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงิน กระดาษสี ขาว ที่พิมพ์ (ปริ้ น) จากทาคืนเงินในระบบ
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17.3 แนบเอกสารบันทึกข้อความ เรื่ องโปรดพิจารณา
ลงนามหนังสื อเชิญวิทยากร ดังภาพที่ 50

ภาพที่ 50 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่ อง โปรดพิจารณาลงนามหนังสื อเชิญวิทยากร
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17.4 แนบเอกสารหนังสื อเชิ ญวิทยากรมาบรรยายใน
โครงการฝึ กอบรม ดังภาพที่ 51

ภาพที่ 51 ตัวอย่างหนังสื อเชิญวิทยากรมาบรรยายในโครงการฝึ กอบรม

138

17.5 แนบเอกสารใบตอบรับวิทยากร ดังภาพที่ 52

ภาพที่ 52 ตัวอย่างใบตอบรับวิทยากร
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17.6 แนบเอกสารตารางชั่ว โมงการบรรยายโครงการ
ฝึ กอบรม ดังภาพที่ 53

ภาพที่ 53 ตัวอย่างตารางชัว่ โมงการบรรยายโครงการฝึ กอบรม

140

17.7 แนบเอกสารใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร (โดย
สามารถพิมพ์ (ปริ้ น) เอกสารนี้ได้จากเว็บไซต์กองคลัง มบส.) ดังภาพที่ 54

ภาพที่ 54 ตัวอย่างใบสาคัญรับเงิน สาหรับวิทยากร

141

17.8 แนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนของวิทยากร
ที่มาบรรยาย ดังภาพที่ 55

ภาพที่ 55 ตัวอย่างสาเนาบัตรประชาชนของวิทยากรที่มาบรรยาย

142

17.9 แนบเอกสารก าหนดการของโครงการฝึ กอบรม
ดังภาพที่ 56
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“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.
ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
พิธีการเปิดการฝึกอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
- แนะนา Joomla
- การติดตั้ง Joomla จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
- การบริการจัดการ template Joomla
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
-การจัดหมวดหมู่บทความบนเนื้อหา Joomla
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
- การจัดบทความบนเนื้อหา Joomla
- การสร้างบทความให้น่าอ่าน
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ถาม – ตอบ
วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
-การจัดการผู้ใช้งานใน Joomla
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
- ปลั๊กอินพื้นฐานของ Joomla
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
- Module Manager
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
- COMPONENT
ถาม – ตอบ
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
พิธีปิด (มอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม)
*หมำยเหตุ* ตารางการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ภาพที่ 56 ตัวอย่างกาหนดการของโครงการฝึ กอบรม
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17.10 แนบเอกสารโครงการฝึ กอบรมที่ มี ก ารอนุ มตั ิ จาก
ท่านอธิ การบดี/รองอธิการบดี เรี ยบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 57
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ภาพที่ 57 ตัวอย่างโครงการอบรมที่มีการอนุมตั ิจากท่านอธิ การบดี เรี ยบร้อยแล้ว
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จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ในการจัดโครงการฝึ กอบรมให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดและสอดคล้อง
กับโยบาย แผนกลยุทธ์ กฎ ระเบียบของหน่วยงานมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผปู ้ ฏิบตั ิจะต้องสร้างทักษะ
และสมรรถนะที่ พึงประสงค์ อี กทั้งมีหลักธรรมาภิ บาล ซึ่ งผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุกคนต้องมี จรรยาบรรณ
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมในการปฏิ บ ัติ ง านโดยอาศัย ข้อ บัง คับ สภามหาวิ ท ยาลัย ว่ า ด้ ว ยบุ ค ลากร
มหาวิท ยาลัย ต้อ งรั ก ษาและปฏิ บ ัติ ติต ามจรรยาบรรณที่ ก าหนดไว้ ตามข้อ บัง คับ โดยเคร่ ง ครั ด
ซึ่ งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง คือ
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติปฏิบตั ิตามแนวพระราโชวาทของสมเด็จพระ
มหิ ต ลาธิ เ บศอดุ ล ยเดชวิ ก รม พระบรมราชชนก ที่ ข อให้ ถื อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว เป็ นที่ ส อง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ ราชการด้วยความซื่ อสัตย์
และไม่แสวงหาประโยชน์ โดยมิ ชอบ ในกรณี ที่ วิชาชี พใดมี จรรยาบรรณวิชาชี พกาหนดไว้ ก็พึ ง
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
3. บุคลากรมหาวิทยาลัย พึงเป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดี และประพฤติติให้ เหมาะสมกับ
การเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีทศั นคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการทางานเพื่อให้ก ารปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน เรื่ องการจัดการฝึ กอบรมด้านสารสนเทศ ฝ่ ายบริ การวิชาการไอซี ที
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผูเ้ ขียนได้รวบรวมปั ญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากการจัดการฝึ กอบรม และจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
ของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบฝ่ ายบริ การวิชาการไอซีที โดยสรุ ปไว้ดงั นี้

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข
การฝึ กอบรมเป็ นงานพัฒนาบุ ค ลากรวิธี ห นึ่ ง ที่ ช่ วยแก้ปั ญ หาในการปฏิ บ ตั ิ ง านของคน
ในองค์ก าร สามารถที่ จ ะเพิ่ ม ทัก ษะ ความรู ้ ค วามสามารถของผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมให้ก ลับ ไป
ปฏิ บตั ิ งานในความรั บผิดชอบได้ดีข้ ึ น แต่ผูจ้ ดั ฝึ กอบรมต้องประสบปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกับ
การท างานด้า นการฝึ กอบรมหลายด้า น ปั ญ หาบางเรื่ อ งก็ เ กิ น ความสามารถที่ ผู ้จ ัด ฝึ กอบรม
จะแก้ปัญหาได้ เพื่อให้เป็ นแนวทางในการศึ กษาปั ญหาและอุปสรรค จึงประมวลปั ญหาและแนว
ทางแก้ไข ดังนี้
ตารางที่ 11 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน และแนวทางแก้ไข

ประเด็นปัญหา
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
การเขียนโครงการและการขอ 1. บุ คลากรขาดประสบการณ์ 1. อบรมปฏิบตั ิ และพยามยาม
ค ว า ม ช า น า ญ ด้ า น ก า ร จั ด เรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเองให้ ม ากขึ้ น
อนุมัติโครงการ
ฝึ กอบรม
รวมถึ ง แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ก ับ
บุ ค ลากรหน่ ว ยงานภายในที่
จัดทาเรื่ องนี้
2. ไ ม่ มี ที่ ป รึ ก ษ า ค อ ย ใ ห้ 1. แสวงหาที่ ปรึ กษา เรื่ องการ
ค าแนะน าหรื อ ชี้ แนะเกี่ ย วกับ ฝึ กอบรมที่ มีความชานาญด้าน
รายละเอียดการจัดทาโครงการ เ ห ล่ า นี้ โ ด ย เ ฉ พ า ะ แ ล ะ
ฝึ กอบรม
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ก ับบุ คลากร
หน่วยงานภายในที่จดั ทาเรื่ องนี้
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ประเด็นปัญหา

ปัญหา/อุปสรรค
3. ไม่มีคู่มือการปฏิบตั ิงานใน
การเขียนโครงการฝึ กอบรม

การทายื ม เงินทดรองในระบบ 1. ขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจ/
ความช านาญ/ความเชี่ ย วชาญ
การเงิน
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรื อแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี่ ย วข้องใน
แต่ ล ะส่ วนของเนื้ อหา ของ
ระบบการเงิน

2. ผูย้ ืม เงิ นทดรองไม่สามารถ
ตัดสิ นใจเลื อ กงบประมาณใน
ระบบการเงิ นที่จะนาไปใช้ใ ห้
ต ร ง กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการได้อย่างถูกต้อง

แนวทางแก้ไข
1. จัดทาคู่มือ หรื อขั้นตอนการ
เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร ที่ แ ส ด ง
รายละเอียดการปฏิบตั ิต้ งั แต่เริ่ ม
จ น สิ้ น สุ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร
ฝึ กอบรม
1. จัดทาขั้นตอน/กระบวนการ
ทางานออกมาแสดงเป็ น Flow
Chart หรื อCapture หน้าจอของ
การเข้าไปทางานในแต่ละส่ วน
ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น พิ ม พ์
ข้อ ความแสดงรายละเอี ย ดใน
แต่ละส่ วนตามลาดับจนสิ้ นสุ ด
กระบวนการยืมเงินทดรอง
2. แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ้ กั บ
บุคลากรฝ่ ายการเงิน
3. เข้ารับการอบรมผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้ า นการเงิ นอย่ า งต่ อ เนื่ อง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความช านาญ และ
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาในการ
ปฏิบตั ิงานได้
1. ขอรับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การขออนุมตั ิยืมเงิน
ทดรองจ่าย การส่ งใช้เงินยืมทด
ร อ ง จ่ า ย บ ท ล ง โ ท ษ แ ล ะ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
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ปัญหา/อุปสรรค

3. ผู จ้ ดั ฝึ กอบรมได้รับ เงิ นไม่
ทันวันที่ตอ้ งดาเนิ นการจัดการ
ฝึ กอบรม เนื่องจากขออนุมตั ิยืม
เงิ นทดรองจ่ายใกล้ระยะเวลาที่
ต้องดาเนินการเกินไป

4. ผู ้จ ัด เบิ ก จ่ า ยเงิ น โครงการ
ไม่ทนั ตามกาหนดระยะเวลา

แนวทางแก้ไข
2. จัดทาคู่มือและแจกคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานเผยแพร่ กฎ ระเบียบ
และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้
ผูย้ ืม ได้รับ ทราบ หรื อเผยแพร่
ทางเว็บไซต์
1. ผูย้ ืมเงินควรวางแผนการใช้
เงินตั้งแต่ตน้ ปี งบประมาณ และ
เสนอขออนุ มตั ิดาเนิ นการ เมื่อ
ได้ รั บ อนุ มั ติ แล้ ว ใ ห้ รี บข อ
อนุ ม ัติยืม เงิ น ไว้ล่ ว งหน้า ก่ อ น
เพื่อจัดซื้ อจัดจ้างและดาเนิ นการ
ได้ทนั งานตามเป้าหมาย
2. ผูย้ ืมเงินควรวางแผนการใช้
เงินตั้งแต่ตน้ ปี งบประมาณ และ
เสนอขออนุ มตั ิดาเนิ นการ เมื่อ
ได้ รั บ อนุ มั ติ แล้ ว ใ ห้ รี บข อ
อนุ ม ัติยื ม เงิ น ไว้ล่ ว งหน้า ก่ อ น
เพื่อจัดซื้ อจัดจ้างและดาเนิ นการ
ได้ทนั งานตามเป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทาคู่มือ
และแจกคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง าน
เผยแพร่ กฎ ระเบี ย บ และ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านให้ ทุ ก
หน่ วยงานทราบ หรื อเผยแพร่
ทางเว็บไซด์
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งบประมาณการเงิน

ปัญหา/อุปสรรค

1. การจัด ฝึ กอบรมแต่ ล ะครั้ ง
จะต้อ งมี ค่ า ใช้จ่ า ยจริ ง ที่ ใ ช้ใ น
การจัดดาเนินการฝึ กอบรมและ
ค่าใช้จ่ายแฝง ที่ หน่ วยงานต้น
สั ง กั ด จ ะ ต้ อ ง จ่ า ย ใ น
งบประมาณแต่ละหลักสู ตร จะ
มากหรื อน้อย ย่อมขึ้ นอยู่ก ับ
ปั จจัยหลายอย่างเช่น ระยะเวลา
กิ จ กรรม วิ ธี ก ารฝึ กอบรม
สถานที่ จานวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ฯลฯ ฉะนั้นถ้า มี
งบประมาณในการฝึ กอบรมไม่
เพียงพอ ก็อาจเป็ นอุปสรรค ทา
ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า รถ ด า เ นิ น ก า ร
ฝึ กอบรมตามที่ตอ้ งการได้

แนวทางแก้ไข
2. มหาวิทยาลัย ควรจัดอบรม
ห รื อ ใ ห้ ค ว า ม รู ้ เ กี่ ย ว กั บ
หลักเกณฑ์การขออนุมตั ิยืมเงิน
ทดรองจ่าย การส่ งใช้เงินยืมทด
ร อ ง จ่ า ย บ ท ล ง โ ท ษ แ ล ะ
ร ะ เ บี ย บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ แ ก่
บุคลากร ผูย้ ืม และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
1. วางแผนการใช้งบประมาณ
ที่ จ ะ ใ ช้ จ่ า ย ใ น แ ต่ ล ะ
ปี งบประมาณให้สอดคล้องกับ
ที่ จ ะจัด อบรมตามเป้ า หมายที่
วางไว้
2. วางแผนการใช้ เ งิ น แต่ ล ะ
โ ค ร ง ก า ร ต า ม ที่ เ ป้ า ไ ว้ ใ ห้
เหมาะสมตามไตรมาสการใช้
งบประมาณ
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ประเด็นปัญหา
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

ปัญหา/อุปสรรค
1. ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมไม่ให้
ความร่ วมมือในด้านต่างๆ อย่าง
จริ ง จัง เช่ น ไม่ ใ ห้ ค วามสนใจ
กับการฝึ กอบรม ขาดฝึ กอบรม
บ่อย ๆ ไม่เข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง
ที่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ตร ไม่
ส่ ง ผ ล ง า น ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ฯลฯ

แนวทางแก้ไข
1. ศึกษาช่วงวัน เวลา สถานที่
ที่เหมาะสมที่ผเู ้ ข้ารับการอบรม
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม ไ ด้
สะดวก
2. มองถึงประโยชน์แก่ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมที่ จะได้รับมากที่ สุ ด
ร ว ม ถึ ง ก า ร พ ย า ย า ม ส ร้ า ง
บรรยากาศเพื่ อ เป็ นการผ่ อ น
คลายในการอบรมทุกครั้ง

ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากปั ญหาอุปสรรคในการจัดการฝึ กอบรมด้านสารสนเทศ ผูป้ ฏิบตั ิได้เสนอแนวทางแก้ไข
ปั ญหาข้างต้นภายใต้ขอ้ จากัดและปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นปั ญหาที่ผปู ้ ฏิบตั ิไม่สามารถควบคุมได้
ผูป้ ฏิบตั ิจึงขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ดังนี้
1. ควรขอความร่ วมมื อหน่ วยงานในการจัดส่ ง บุ ค ลากรเข้า ร่ วมโครงการตามหลัก สู ตร
ที่กาหนดไว้แล้ว
2. วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในหน่ วยงานและแนวทางแก้ไ ขปั ญหาเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฝึ กอบรม
3. ผูจ้ ดั ขอความร่ วมมื อกับผูบ้ ริ หารของทุ ก หน่ วยงาน ให้เห็ นความส าคัญของการจัด
โครงการฝึ กอบรม เพื่อจะได้สนับสนุนและมอบหมายให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรม
4. มีจรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิ งาน โดยอาศัย พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั "เมื่อทางานต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน งานจึงจะสาเร็ จได้รับประโยชน์ครบถ้วน
ทั้งประโยชน์ของผูท้ า ถ้าทางานเพื่อจุดหมายอื่น ๆ เช่น เพื่อประโยชน์ส่วนตน แม้จะได้ผลมากมาย
เพียงใด งานก็ไม่สาเร็ จ แต่ทาให้เสี ยทั้งงาน เสี ยทั้งคน”
5. การจัดงานโครงการต่าง ๆ ต้องประสานกับหน่วยงานภายในต่าง ๆ เพราะฉะนั้นต้องขอ
ความร่ วมมือไม่ใช่แค่ความร่ วมมือจัดส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมเท่านั้น แต่การจัดโครงการต้องมี
ความร่ วมมือจากหลายหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งแต่ละหน่ วยงานมีองค์ความรู ้ ของแต่ละหน่ วยงาน
แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่ มจัดโครงการ
6. ในการพัฒนาสิ่ งแรกผูป้ ฏิ บตั ิตอ้ งมองโลกในแง่บวก เห็ นว่าการจัดอบรมเป็ นการให้
ความรู ้ คนจะทางานด้านนี้ตอ้ งมีความคิดเชิงบวกก่อน
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ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
สถานทีท่ างาน
ตาแหน่ ง
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นายเดชอาคม คดเกี้ยว
20 ตุลาคม 2524
บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 3 ตาบลกระจาย อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
299/8 หมู่บา้ นภูมิใจนิเวศน์ 1 โครงการ 12 หมู่ที่ 4
ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600.

