


คาํนาํ
คูมือการจัดฝกอบรม จัดทําขึ้นจากประสบการณการปฏิบัติงานโดยเนนถึงขั้นตอน

และวิธีการทางปฏิบัติท่ีทําไดจริง เพื่อประโยชนสําหรับเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวของหรือตอง
รับผิดชอบงานการบริหารการฝกอบรมของหนวยงานเพื่อท่ีจะไดไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
คูมือฉบับนีม้ีการสอดแทรกเนื้อหาดานวิชาการ เพื่อใหเขาใจถึงความเปนจําเปนท่ีตองจัดการฝกอบรม
มีกระบวนการขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงาน มีการรวบรวมขอมูลจากผลการปฏิบัติงานจริง
รวมถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการจัดฝกอบรม ผูท่ีรับผิดชอบตองสามารถปรับตัว แกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดเปนอยางดี โดยวัตถุประสงคของการฝกอบรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น องคกรใดมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถสูงยอม
สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ

อนึ่ง หากเนื้อหาสาระของคูมือการจัดฝกอบรมฉบับนี้มีขอผิดพลาด บกพรอง ไม
สมบูรณประการใด ขอนอมรับคําแนะนําจากทุกทาน ดวยความขอบคุณย่ิง

วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันดํารงราชานุภาพ
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ความสําคัญของคูมือการจัดฝกอบรม สถาบันดํารงราชานุภาพ 

กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชนอยูดีมีสุข ซึ่งเปน
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบอันกวางขวางของกระทรวงมหาดไทยวาจะตองบริหารงานตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและประเทศชาติ ใหทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  ทําให
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยในทุกระดับ  จะตองมีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับพื้นที่ในฐานะที่เปนผูใกลชิดและมีบทบาทอยางสําคัญตอการพัฒนาระดับ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

การจัดฝกอบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ เปนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และบุคลากรในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ  ใหมีความรูและทักษะ
อยางตอเนื่อง  สามารถนําไปประยุกตปฏิบัตใิหเปนไปตามหลักการบริหารราชการแนวใหม  สามารถรองรับ
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  สอดรับกับแนวทางปฏิบัติที่ตองอํานวยประโยชนสุข
ใหกับประชาชนในระดับรากหญา และที่สําคัญเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหมีระบบเปนมาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพสามารถทํางานไดผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการทํางานไดอยางชัดเจน การจัดฝกอบรมเปน
สวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร เพราะเปนแรง
ผลักใหบุคลากรมีความรู มีประสบการณ มีความชํานาญในงาน มีทัศนคติ ที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนองคกร
ใหบรรลุเปาหมาย หรือประสบความสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงถือวา “ขาราชการ”เปนปจจัย
สําคัญของการบริหารงานที่จะตองสงเสริมใหขาราชการของกระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะหลักที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วิธีคิด  และวิธีการทํางานภายใตกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร  การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการสมัยใหม 
ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑคาใชจายใหครอบคลุมสภาวะเศรษฐกิจเปนการ
ปรับเพิ่มตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ป ๒๕๕๖ เปนวันละ ๓๐๐ บาท 
ตั้งแต วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๖  และมีการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)  ดังนั้น เพื่อใหการจัด
ฝกอบรมของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนระบบและมีมาตรฐาน  และเปน
การศึกษากระบวนการจัดฝกอบรมตามหลักวิชาการและใหถูกตองตามระเบียบราชการที่กําหนด รวมทั้ง
ผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรมจะไดมีความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดฝกอบรมใหถูกตองตามระเบียบ 
สถาบันดํารงราชานุภาพ จึงไดจัดทําคูมือกระบวนการจัดฝกอบรม  
 
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

๑. เพื่อใหผูจัดฝกอบรมและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดฝกอบรม มีแนวทางการจัดฝกอบรมที่เปน
ระบบและมีมาตรฐาน  



๒ 
 

๒. เพื่อใหผูจัดฝกอบรมและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ สามารถเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรม
ไดอยางถูกตอง มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ 

๓. เพื่อใหผูที่จะปฏิบัติงานดานการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรมีความรู ความเขาใจถึง
เทคนิค  วิธีการในการทํางาน  ซึ่งจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๔. เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาํเนินโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะ 
 
วิธีดําเนินการ 

๑. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของการจัดฝกอบรม 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒. วิเคราะหความหมาย วิธีการ หลักเกณฑและขั้นตอนในการจดัฝกอบรม การเขารับการ
ฝกอบรม และอํานาจหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกบัการฝกอบรม  

๓. วางแผนการจัดทําคูมือ โดยจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา เรียบเรียงเนื้อหาใหมีความ
ตอเนื่อง 

๔. ดําเนินการจดัทําคูมือการจดัฝกอบรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
ภารกิจและพันธกิจของสถาบันดํารงราชานุภาพ 

สถาบันดํารงราชานุภาพ เปนสวนราชการระดับสํานัก  ในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕  โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ 

มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง เพื่อใหกระทรวงมหาดไทยสามารถดําเนินการ ดังนี้ 
๑. สามารถกําหนดยุทธศาสตรการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. สามารถกําหนดยุทธศาสตรการบริหารราชการและการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อใหบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยไดมีการพัฒนาความสามารถ ประสบการณ และ

ทัศนคติที่ถูกตองในการปฏิบัติราชการ 

สถาบันดํารงราชานุภาพ มอีํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
๑. พัฒนาระบบและรูปแบบการบรหิารของ สป. และ มท. 
๒. พัฒนาและบริหารฐานความรูและองคกรแหงการเรียนรู 
๓. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการกระทรวงมหาดไทย 
๔. พัฒนาทรัพยากรบคุคลของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และกระทรวงมหาดไทย (ยกเวนดาน 

IT)  
๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือไดรับ

มอบหมาย 

 



๓ 
 

โครงสรางและภารกิจ 

 

 
วิทยาลัยมหาดไทย 

         - ศึกษา วเิคราะห    วิจัยเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบ และหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากร     
         - จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาบุคลากรของ มท. 
         - บริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากร (ยกเวนดาน IT) 
         - ใหบริการทางวชิาการดานการพัฒนาบุคลากร ติดตามประเมินผล สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ของศูนยประสานพัฒนาขาราชการสวนภูมิภาค  

สวนวิจัยและพัฒนา  
         - ศึกษา  วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหาร และการปฏิบัติงานของ สป.มท. และ มท. 
         - ศึกษา  วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรสําหรับพัฒนาขาราชการ สป.มท. 

 - สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       สวนอํานวยการ  
         - งานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ งานบริหาร งานบุคคล งานการเงิน พัสดุ ครภุัณฑ ดูแล
สถานที่ และยานพาหนะ จัดทําคําของบประมาณประจําป ผลติเอกสารสื่อเพื่อเผยแพร งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ  
         - งานบริหารจดัการเกี่ยวกับการใชประโยชน การควบคุม ดูแล รักษา และบูรณะทรัพยสิน อาคาร 
สถานที่ของวิทยาลัยมหาดไทย 
         - งานการบรหิารจัดการเกี่ยวกับการใชจายเงินคาลงทะเบียนของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร  นัก
ปกครองระดับสูง (นปส.) และผูบริหารระดับกลาง (บ.มท.)ของหนวยงานนอกสังกัด 
         - งานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  

 
 



๔ 
 

สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู  
         - ศึกษา วิเคราะห วิจัย สังเคราะห และประมวลเพื่อสะสมขอมูลความรู และพัฒนาฐานความรูของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย  
         - ดําเนินการเพ่ือเผยแพรขอมูลความรูและสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู 

 - พัฒนาและบริหารจดัการเผยแพรความรูทาง internet หรือทางเว็บไซตของสถาบันดํารงราชานุภาพ 
 - พัฒนาและบริการหองสมุดกระทรวงมหาดไทย 

         - จัดทําเอกสารประชาสัมพันธเผยแพรความรูของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. 
สวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

         - ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลกัสูตรการพฒันาบุคลากร 
         - พัฒนาระบบรปูแบบและเทคโนโลย ีดวยการฝกอบรมบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย  
         - พัฒนาการใหบริการทางวิชาการดานการพฒันาบุคลากร 
         - ดําเนินการดาน HR scorecard 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. ผูจัดฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ในวิธีการ หลักเกณฑและขั้นตอนการจัดฝกอบรม           
มากขึ้น และสามารถนําไปใชแนวทางในการจัดฝกอบรมและเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรมไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ 
 ๒. สวนราชการที่สงเจาหนาที่ไปเขารับการฝกอบรมไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
และสามารถสงหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรมอยางถูกตอง เหมาะสม 
 ๓. สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สามารถ
นําไปใชเปนคูมือในการจัดฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  



๕ 

 

บทที่ ๒ 
กรอบแนวคิด 

 
๑.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
     ๑.๑  วิวัฒนาการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 การพัฒนาทรัพยากรบคุคลแบงออกเปน ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรโดย
มุงเนนความรู และทักษะ (Knowledge and Skill Focus) ระยะที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรโดยมุงเนน
สมรรถนะ (Competency Focus) และระยะที ่ ๓ การพัฒนาบุคลากรโดยมุงเนนความเปนเลศิ (Excellence 
Focus) ดูภาพที่ ๒.๑ ประกอบ 

 
ภาพที่ ๒.๑ วิวัฒนาการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 

 

 ระยะที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมุงเนนความรู และทักษะ หมายถึง การพัฒนาดาน
ความรู และทักษะ ในเชิงเทคนิคที่บุคลากรรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแตละดาน  เชน  ดานงบประมาณ  
ดานกฎหมาย เปนตน  โดยจะไมมีการพัฒนาที่ครอบคลุมดานอื่น ๆ 

 ระยะที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมุงเนนสมรรถนะ หมายถึง การพัฒนาดานความรู  
ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในลักษณะนี้  จะมุงเนนดานที่ไมใชเทคนิค 
(Technical Perspective) อยางเดียว เชน  การพัฒนาทีมงาน  การพัฒนาความคิดสรางสรรค เปนตน  
ทั้งนี้ก็เพราะวาเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแบบนี้มองวา  การที่บุคลากรจะสามารถปฏิบัติงาน
ไดบรรลุผลสําเร็จจะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  ไมไดมีเฉพาะความรู และทักษะเชิงเทคนิค
เทานั้น 

 ระยะที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมุงเนนความเปนเลิศ หมายถึง การพัฒนาที่
ครอบคลุมทั้ง ความรู  ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มุงเนนความเปนเลิศตามภารกิจที่องคกร
กําหนดไวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร  โดยการพัฒนาในลักษณะนี้จะมีความเปนพลวัตตสูง เพราะวา
องคกรและคนจะตองปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา  รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในลักษณะนี้จะมองวา 
“คน คือ ทุน” หรืออาจจะเรียกวา “ทุนมนุษย (Human Capital)” 

 
 
 
 
 

ความรู และ
ทักษะ 

สมรรถนะ 
(ความรู ทักษะ
และพฤติกรรม) 

ความเปนเลิศ
(ตอบสนองตอ
ภารกิจองคกร) 



๖ 
 

    ๑.๒. โครงสรางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 โครงสรางการพฒันาทรัพยากรบุคคล หมายถึง ระดับ (Level) และ จดุมุงเนน (Focus) ในการ
พัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี ๒ ระดับ คือ ระดับองคกร และ ระดับบุคคล ในขณะที่มีจุดมุงเนน
อยู ๒ ดาน คือ ระยะสั้น และระยะยาว  ดูภาพที่ ๒.๒ ประกอบ 

 

ภาพที่ ๒.๒ โครงสรางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 

  
 
 

 การพัฒนาองคกร หมายถึง กระบวนการหรือเครื่องมือที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอมภายนอกในยุคของการแขงขัน 

 การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการวางแผนการพัฒนา ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะของผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ หมายถึง การพัฒนาใหบุคลากรมีความกาวหนาในสาย
งาน กลุมตําแหนงที่สังกัด รวมไปถึงความกาวหนาในสายงานและกลุมตําแหนงอื่น ๆ 

 การพัฒนารายบุคคล  หมายถึง การพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินสมรรถนะ 
(Competency Gap) ซึ่งประกอบไปดวย ความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

 การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) จะเปนรากฐาน (Foundation)                 
ที่สําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ เพราะวารายบุคคลเปนหนวยเล็กที่สุด และเปน
จุดเริ่มตน การพัฒนาบุคลากร                     

 ถาองคกรสามารถเขาใจ เขาถึง และดึงศักยภาพของบุคลากรแตละคนไดอยางเหมาะสม            
ก็จะนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การพัฒนารายบุคคลมี ๕ ลาํดับขั้น คือ รู (Know) เขาใจ (Understand) ประยุกตใช (Apply) 
พัฒนา (Development) และนวัตกรรม (Innovation) ดูภาพที่ ๒.๓ ประกอบ 

 

การพัฒนารายบุคคล 
การพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน 

การพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพ 

การพัฒนาองคกร 

ทรัพยากรบุคคล องคกร ระดับ (Level) 

ระยะยาว 

ระยะสั้น 

จุดมุงเนน 
(Focus) 



๗ 

 

ภาพที่ ๒.๓ ลาํดับขั้นการพฒันารายบุคคล 
 

    นวัตกรรม 

   พัฒนา  

  ประยุกตใช   

 เขาใจ    

รู     

     
 

 รู (Know) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และพัฒนาพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 เขาใจ (Understand) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจบทบาทหนาที่ และภารกิจ
ที่รับผิดชอบ รวมไปถึงเปาหมาย (Goal)           ในการปฏิบัติงาน 
 ประยุกตใช (Apply) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําความรู พัฒนา ประยุกตใชกับ
ความรับผิดชอบ และหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนดไว 
 การพัฒนา (Development) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหสามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรค 
รวมไปถึง วิธีการปรับปรุง  และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปรับปรุง พัฒนา
ตอยอด  รวมไปถึงการคิดคนเครื่องมือ  วิธีการ  และโครงการใหมๆ เพื่อตอบสนองตอองคกรและ
ผูรับบริการ 
 

๒. วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 
 วิธีการพัฒนาบุคลากรจะมี ๒ รูปแบบใหญๆ คือ การพัฒนาแบบชั้นเรียน (Classroom 
Development) และ แบบนอกชั้นเรียน (Non-Classroom Development) โดยปกติองคกรมักจะใช
วิธีการพัฒนาแบบชั้นเรียนมากกวา เพราะวา งาย ใชระยะเวลาสั้น  

 แตการพัฒนาในลักษณะนี้ก็มีขอจํากัดในเรื่องของประสิทธิภาพของงาน โดยรายละเอียดการ
วิเคราะหเปรียบเทียบทั้ง ๒ วิธีจะกลาวในลําดับถัดไป 

วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบชั้นเรียน (Classroom Development) มี ๒ วิธีการ คือ   การ
อบรม และการศึกษาตอระดับสูง 
 วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบนอกชั้นเรียน ( Non - Classroom Development) มีหลายวิธี คือ 
การสอนงาน  ระบบพี่เลี้ยง  การมอบหมายงานโครงการพิเศษ เปนตน ดูตารางที่ ๒.๑ ประกอบ 

 
 
 



๘ 

 

ตารางที่ ๒.๑ วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 

การพัฒนาแบบชั้นเรียน การพัฒนาแบบนอกชั้นเรียน 
 หลักสูตรการฝกอบรมภายใน

องคกร 
 หลักสูตรการฝกอบรม

ภายนอกองคกร 
 การศึกษา 

 การสอนงาน 
 การมอบหมายงาน 
 การหมุนเวียน 
 การพัฒนาตนเอง 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 การศึกษาดูงาน 

 
  ๒.๑  การพัฒนาแบบชั้นเรียน 

 
             ๒.๑.๑  หลักสตูรการฝกอบรมภายในองคกร (In-house  raining) 

 หลักสูตรการฝกอบรมภายในองคกร (In-house Training) หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ เพื่อสราง หรือเพิ่มพูนความรู (knowledge)  ทักษะ  (skill)  ความสามารถ  (ability)  และ
เจตคติ (attitude) ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิต และทําใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  ดังนั้น  การฝกอบรมจึงเปน
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อชวยใหบุคลากรมีคุณสมบัติในการทํางานสูงขึ้น โดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหกับ
บุคลากรในองคกรโดยเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมาเปนวิทยากร หรืออาจจะมีการจัดบทเรียนออนไลน 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเองของแตละบุคคล  ความตระหนักรูในตนเอง  คือ  
การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง  อันไดแก  การทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองใน
องคการ  การตระหนักถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ตนเองปฏิบัติจริงและปรัชญาที่ยึดถือ  การเขาใจถึงทัศนะ
ที่ผูอื่นมีตอตนเอง  และการเรียนรูวาการกระทําของตนเอง มีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร 

 ๒. เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล   โดยอาจเปนทักษะดานใดดานหนึ่ง
หรือหลายดานก็ได  เชน  การใชเครื่องคอมพิวเตอร การทํางานเปนทีม  หรือการปกครองบัญชาลูกนอง  เปน
ตน 
 ๓. เพื่อเพิ่มพูนแรงจูงใจของแตละบุคคล  อันจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดผลดี  แมวาบุคคลหนึ่งๆ 
จะมีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน  แตหากขาดแรงจูงใจในการทํางานแลว  บุคคลนั้นก็อาจจะมิได
ใชความรูและความสามารถของตนเองอยางเต็มที่  และผลงานก็ยอมจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทุกระดับ 

 วิธีการ 
 กําหนดแผนการพัฒนาตามผลการประเมิน 



๙ 
 

 กําหนดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ ที่กําหนดไว 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีความชํานาญทั้งในและนอกองคกร 
 จัดเตรียมสถานที่  เอกสาร  และอุปกรณที่เกี่ยวของ 
 ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร / รายวิชา  และระยะเวลาที่กําหนด 
 ประเมินผลหลังการฝกอบรม 

 
๒.๑.๒    หลักสูตรการฝกอบรมภายนอกองคกร (External Training) 

 
 หลักสูตรการฝกอบรมภายนอกองคกร (External Training) หมายถึง การสงกลุมบุคลากร
เปาหมายไปอบรมภายนอกทั้งการอบรมระยะสั้น และระยะปานกลาง 

 วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรระดับ Excellence Group 

 วิธีการ 
 จัดทําฐานขอมูลองคกรภายนอกที่มีความชาํนาญในการฝกอบรมโดยจะตองสอดคลองกับ

งานขององคกร 
 คัดเลือกบุคลากรสงไปอบรมกับองคกรภายนอก โดยพิจารณาจากผลการประเมิน  
 ประเมินผลการฝกอบรมของบุคลากร  โดยใหบุคลากรจัดทํารายงาน และนําเสนอใหกับ

ผูบริหารและผูสนใจเขารับฟง 
 

           ๒.๑.๓      การศึกษาแบบทางการ (Education) 

 การศึกษาแบบทางการ (Education) หมายถึง การสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับสูง 
เชน การศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

 วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการ 

 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรที่ยอดเยี่ยม 

 วิธีการ 
 กําหนดหลักสูตรการศึกษาระดับสูงที่เปนเปาหมายโดยจะตองเกี่ยวของกับงานและ

ภารกิจขององคกร 
 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเปาหมายที่ตองการศึกษาตอในระดับสูง โดยใชเกณฑผลการ

ประเมินเปนปจจัยในการพิจารณา 
 สามารถใหหลักเกณฑหรือกระบวนการศึกษาตอระดับสูงที่องคกร ไดกําหนดไวแลว 



๑๐ 
 

 
   ๒.๒  การพัฒนาแบบนอกชั้นเรียน 

 
๒.๒.๑  การเรียนรูในงาน / การสอนงาน (Coaching) 

 การเรียนรูในงาน / การสอนงาน (Coaching) หมายถึง การสอนงานใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานของงาน 

 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทุกระดับ 

 วิธีการ 
 เลือกบุคคลที่จะเปนพี่เลี้ยง 
 กําหนดระยะเวลาในการสอนงาน 
 ประเมินผลการสอนงานทั้งพี่เลี้ยงและบุคลากรที่เรียนรูระบบ 

 

            ๒.๒.๒  การประชุมแกปญหา (Meeting) 

 การประชุมแกปญหา (Meeting) หมายถึง การประชุมเฉพาะเรื่องและเฉพาะกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของ เพื่อใหกลุมบุคคลดังกลาวไดมีการพัฒนาและแสดงขีดความสามารถในการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค 
 เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา 
 เพื่อพัฒนาเทคนิคการแกปญหา 
 เพื่อระบุความสามารถของแตละบุคคล 
 เพื่อพัฒนาการมีสวนรวม 

 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทุกระดับ 

 วิธีการ 
 เลือกประเด็นปญหาที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 
 ใหผูที่เกี่ยวของรวมประชุมหาขอสรุปและวิธีการแกปญหา 
 สรุปวิธีการแกปญหา 
 ดําเนินการแกปญหา 
 ทําการจดบันทึกปญหาและวิธีการแกปญหา 



๑๑ 
 

หมายเหตุ : การประชุมลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพตองไมกลาวโทษวาใครคอื ผูสรางปญหา และ
ตองประชุมไมเกิน  ๔๕ นาที 

 

            ๒.๒.๓  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หมายถึง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหบุคลากรปฏิบัติงานที่
แตกตางกันในแตละชวงเวลา 

วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาใหมีความรูกวางขวางในงานที่หลากหลาย 

กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในกลุมยอดเยี่ยม (Excellence Group)  

วิธีการ 
 กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการหมุนเวียนงาน อาทิ  
     ลักษณะงาน ระยะเวลาในการหมุนเวียนงาน เปนตน 

 

 กําหนดกลุมเปาหมายที่จะหมุนเวียนงาน 
 ประเมินผลจากการหมุนเวียนงาน เพื่อที่จะนํามาสูการปรับปรุง 

 
๒.๒.๔  การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment) 

 การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment) หมายถึง การมอบหมายโครงการ / งาน
พิเศษใหบุคลากรเปาหมายไดปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง 
 วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางเทคนิค 
 เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญและความชํานาญ 

 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในกลุมยอดเยี่ยม (Excellence Group) 

 วิธีการ 
 เลือกโครงการที่มีความทาทาย 
 เลือกบุคลากรที่มีผลการประเมิน ที่สูงกวามาตรฐานเปนผูรับผิดชอบโครงการ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ ๓ เดือนจนกวาโครงการจะเสร็จสิ้น 

 
๒.๒.๕  การมอบหมายงานเปนทีม (Team Assignment) 

 การมอบหมายงานเปนทีม (Team Assignment) หมายถึง การมอบหมายงานใหกับกลุม
บุคลากรไปปฏิบัติงานรวมกัน 



๑๒ 

 

 วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถที่จะนําและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการในเบื้องตน (Pre – managerial) 

 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทุกระดับ 

 วิธีการ 
 เลือกโครงการที่มีความทาทาย 
 เลือกกลุมบุคลากร 

 
๒.๒.๖   การเรียนรูดวยตนเอง (Self Access) 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self Access) หมายถึง บุคลากรเรียนรูดวยตนเอง 

 วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
 เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับตนเอง 

 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทุกระดับ 

 วิธีการ 
 องคกรตองจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู  เชน หองสมุด หรือบทเรียนบนออนไลน 
 บุคลากรแตละคนจะตองถูกกําหนดใหเสนอความรูใหมๆ สัปดาหละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๕-

๒๐ นาที ตอ คน โดยการประชุมชวงเชา หรือ การสง E – mail ใหผูรวมงาน 
 
๓.  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 
 การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การประเมินผลทั้งในระดับโครงการ (Program) 
และบุคลากร (People) โดยการมีการประเมินผล ๕ ระดับ 

 ระดับที่ ๑  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หมายถึง การประเมินความรูสึกของผูเขารับการ
อบรมพัฒนาที่มีตอประเด็นหลักดังนี้ 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เนื้อหาหลักสูตร 
 วิธีการพัฒนา 
 วิทยากร 
 สภาพแวดลอมการเรียนรู 
 ระยะเวลา 



๑๓ 

 

 ระดับที่ ๒ การประเมินการเรียนรู (Learning) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูของผูที่ได
เขารับการอบรมพัฒนา  ซึ่งมีการประเมินผลการเรียนรูใน ๒ ระยะดังนี้ 

 ระยะที่ ๑ กอนการเรียนรู (Pre-test) คือ การประเมินความรู และทักษะกอนเขารับการ
พัฒนา โดยอาจจะใชวิธีการทดสอบ  สัมภาษณ  หรือ การใชสถานการณจําลอง 

 ระยะที่ ๒ หลังการเรียนรู (Post-test) คือ การประเมินความรู และทักษะหลังเขารับการ
พัฒนา  โดยอาจจะใชวิธีการเชนเดียวกับกอนการเรียนรู  แตประเด็นในการประเมินจะตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค และเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร 

 ระดับที่ ๓ การประเมินการประยุกตใช (Application) หมายถึง การประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรที่นําความรู  และทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน  รวมไปถึงการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 โดยการประเมินในระดับนี้ ผูที่จะประเมินจะตองเกี่ยวของกับผูเขารับการอบรมพัฒนา เชน 
ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน  เปนตน  ซึ่งเนื้อหาของการประเมินจะเกี่ยวของกับความรู  
ทักษะ  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และผลงานวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม 

 การประเมินการประยุกตใชจะตองใชเวลาอยางนอย ๓ เดือนขึ้นไปหลังจากเขารับการอบรม
พัฒนาจึงจะสามารถเห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 ระดับที่ ๔ การประเมินผลสําเร็จขององคกร (Business Result) หมายถึง การประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร  โดยเชื่อมโยงกับการมอบหมายงานโครงการ  และการบรรลุผลสําเร็จของแตละโครงการ  
ซึ่งการประเมินในลักษณะนี้องคกรตองมีความชัดเจนวา จะมอบหมายงานในลักษณะใดซึ่งจะสะทอนถึง
ผลสําเร็จขององคกรในภาพรวม 

 ระดับที่ ๕ การประเมินการคืนทุน (Return on Investment) หมายถึงการวิเคราะหความ
คุมคาของการลงทุนดานการพัฒนาบุคลากร 

 โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรที่มีคุณภาพควรจะตองประเมินทั้ง ๕ ระดับ แตไมได
หมายความวา ทุกโครงการหรือทุกหลักสูตรจะตองประเมินครบทั้ง ๕ ระดับ โดยมีเกณฑเปรียบเทียบดังนี้  
ดูตารางที่ ๒.๔ ประกอบ 

 

ตารางที่ ๒.๔ เปรียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
 

ระดับการประเมิน รอยละ 
ระดับที่ ๑ ปฏกิิริยา ๑๐๐ 
ระดับที่ ๒ การเรียนรู ๖๐ 
ระดับที่ ๓ การประยุกตใช ๓๐ 
ระดับที่ ๔ ผลสําเร็จขององคกร ๑๐ 
ระดับที่ ๕ การคนืทุน ๕ 
  

  



๑๔ 

 

๔.  ความหมายการฝกอบรม 

 การฝกอบรม (Training)  คือ กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ  เพ่ือสรางหรือเพ่ิมพูน
ความรู (knowledge)  ทักษะ  (skill)  ความสามารถ  (ability)  และเจตคติ (attitude) ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการเพ่ิมผลผลิต และทํา
ใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  ดังนั้น  การฝกอบรมจึงเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อชวยใหบุคลากรมีคุณสมบัติ
ในการทํางานสูงขึ้น 

 

 การฝกอบรมบุคลากรในองคการมีจุดประสงค ดังนี ้

 (๑)  เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเองของแตละบุคคล  ความตระหนักรูในตนเองคือ  
การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง  อันไดแก  การทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองใน
องคการ  การตระหนักถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ตนเองปฏิบัติจริงและปรัชญาที่ยึดถือ  การเขาใจถึงทัศนะ
ที่ผูอื่นมีตอตนเอง  และการเรียนรูวาการกระทําของตนเองมีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร 

 (๒)  เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทํางานของแตละบุคคล   โดยอาจเปนทักษะดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดานก็ได  เชน  การใชเครื่องคอมพิวเตอร   การทํางานเปนทีม  หรือการปกครองบัญชาลูกนอง  เปนตน 
 (๓)   เพื่อเพิ่มพูนแรงจูงใจของแตละบุคคล  อันจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดผลดี  แมวาบุคคล
หนึ่งๆ จะมีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน  แตหากขาดแรงจูงใจในการทํางานแลว  บุคคลนั้นก็
อาจจะมิไดใชความรูและความสามารถของตนเองอยางเต็มที ่ และผลงานก็ยอมจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 
๕. ความแตกตางของการฝกอบรม การศึกษา การพัฒนาบุคคล 

การฝกอบรมกับการศึกษา การพัฒนาบุคคล ลวนแตมีลักษณะที่สําคัญๆ คลายคลึงกัน และ
เกี่ยวของกันจนดูเหมือนจะแยกออกจากกันไดยาก แตความเขาใจถึงความแตกตางระหวางทั้งสามเรื่อง
ดังกลาว จะชวยทําใหสามารถเขาใจถึงลักษณะของกระบวนการฝกอบรม ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของ
ผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรมเพิ่มมากขึ้น 

การศึกษา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพื่อใหบุคคลมีความรู ทักษะ 
ทัศนคติในเรื่องทั่วๆไป อยางกวางๆ โดยมุงเนนการสรางคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมดวยดี และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนสําคัญ ถึงแมวาการศึกษายุคปจจุบันจะ
เนนใหความสําคัญแกตัวผูเรียนเปนหลัก (Student – Centered) ทั้งในดานการจัดเนื้อหาการเรียนรู ระดับ
ความยากงายและเทคนิควิธีการเรียนรู เพื่อใหตรงกับความสนใจ ความตองการ ระดับสติปญญา และ
ความสามารถของผูเรียนก็ตาม การศึกษาโดยทั่วไปก็ยังคงเปนการสนองความตองการของบุคคลในการ
เตรียมพรอม หรือสรางพื้นฐานในการเลือกอาชีพมากกวาการมุงเนนใหนําไปใชในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง 
นอกจากนั้น การศึกษาเปนเรื่องที่สามารถกระทําไดตลอดชีวิต (Lifelong Education) ไมจํากัดระยะเวลา
อีกดวย 

การพัฒนาบุคลากร นักวิชาการดานการฝกอบรมบางทานเห็นวาเกือบจะเปนเรื่องเดียวกันกับ
การฝกอบรม โดยกลาววา การฝกอบรม เปนการเสริมสรางใหเกิดการเรียนรู สําหรับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถทํางานอยางใด อยางหนึ่งไดตามจุดประสงคเฉพาะอยาง ในขณะที่การพัฒนา
บุคลากรนั้น มุงเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในเรื่องทั่วๆไป อยางกวางๆ จึงเปนการฝกอบรมสําหรับบุคลากร



๑๕ 

 

ระดับบริหารเปนสวนใหญ ซึ่งในทางปฏิบัติแลวบุคลากรทั้งสองระดับก็ตองมีการฝกอบรมและการพัฒนา
บุคลากรรวมๆ กันไป เพียงแตวาจะเนนหนักไปในทางใดเทานั้น 

การพัฒนาบุคลากร เปนคําที่มีความหมายกวางมาก กลาวคือ กิจกรรมใดที่จะมีสวนทําให
พนักงานมีความรู ทักษะ ประสบการณ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ยากขึ้น และมี
รับผิดชอบที่สูงขึ้นในองคกรไดแลว เรียกวา เปนการพัฒนาบุคคลทั้งนั้น ซึ่งหมายความรวมถึงการใหศึกษา
เพิ่มเติม การฝกอบรม การสอนงาน หรือการนิเทศงาน (Job Instruction)  การสอนแนะ (Coaching)  การ
ใหคําปรึกษาหารือ (Counseling)  การมอบหมายหนาที่ใหทําเปนครั้งคราว (Job Assignment)  การให
รักษาการแทน (Acting)  การโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงานเพื่อใหโอกาสศึกษางานที่แปลกใหม หรือการ
ไดมีโอกาสศึกษาหาความรู และประสบการณจากหนวยงานอื่น (Job Rotation) เปนตน 

จากความหมายของการพัฒนาบุคคลดังกลาวขางตน ทําใหเขาใจไดทันทีวาการฝกอบรมเปน
เพียงวิธีการหนึ่ง หรือสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลเทานั้น เพราะการพัฒนาบุคคลเปนเรื่องซึ่งมีจุดประสงค
และแนวคิดกวางขวางกวาการฝกอบรม ดังที่มีผูนิยามวา การฝกอบรม คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ตองการ นอกจากนั้น การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลนั้น เปนเรื่องที่มีวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจง เนนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของงานซึ่งตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู หรือจะปฏิบัติตอไปในระยะ
ยาว เนื้อหาของเรื่องที่ฝกอบรมอาจเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการของตัวบุคคลนั้นหรือไมก็ได แตจะเปน
เรื่องที่มุงเนนใหตรงกับงานทีก่ําลังปฏิบัติอยูหรือกําลัง จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการฝกอบรม จะตองเปน
เรื่องที่ตองมีกําหนดระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดลงอยางแนนอน โดยมีจุดประสงคใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งสามารถประเมินผลจากการปฏิบัติงานหรือผลงาน (Performance) หลังจากไดรับการ
ฝกอบรมในขณะที่การเปนเรื่องระยะยาวและอาจประเมินไมไดในทันที 

 
ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรม 
 

หัวขอในการ
เปรียบเทียบ 

การศกึษา การพัฒนาบุคคล การฝกอบรม 

๑. เปาหมาย - เลือกอาชีพ 
- ปรับตัวใหเขากับสังคม
และสภาพแวดลอม 

- เสริมสรางคุณภาพและ
ความกาวหนาของบุคคล 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๒. เนื้อหา - กวาง - ตรงกับศักยภาพและงาน
ในอนาคต 

- ตรงกับงานที่กําลังปฏิบตัิ 
หรือกําลังจะไดรับ
มอบหมายใหปฏบิัต ิ

๓. ความตองการของ - บุคคล - หนวยงานและบุคคล - งาน 
๔. ระยะเวลาที่ใช - ยาวและสามารถทําได

เรื่อยๆ ไมสิ้นสุด 
- ใชเวลาตลอดอายุงาน 
- มองในระยะยาว 

- ใชระยะเวลาจํากัด 

 
 
 



๑๖ 
 

(ตอ) ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรม 
 

หัวขอในการ
เปรียบเทียบ 

การศกึษา การพัฒนาบุคคล การฝกอบรม 

๕. วัย - วัยเรียน - วัยทํางาน - วัยทํางาน 
๖. ความเสี่ยง (ที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค) 

- ปานกลาง - สูง - ต่ํา 

๗. การประเมินผล - ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
อนาคต 

- เกือบจะทําการประเมิน
ไมไดเพราะมีตัวแปรจาก
สภาพแวดลอมจํ านวน
มากยากแกการควบคุม 

- จากพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

 
สรุปความแตกตางของการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรม อยางสั้นๆ ไดดังนี้ 
การศึกษา (Education)  เนนที่ตัวบุคคล (Individual Oriented) 
การฝกอบรม (Training) เนนถึงการทําใหสามารถทํางานที่ตองการได (Job Oriented) 
การพัฒนาบุคคล (Development) เนนที่องคการ (Organizational Oriented) เพื่อใหตรงกับ

นโยบาย เปาหมายขององคการที่สังกัด 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙  และ พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) ไดใหความหมาย
ของการจัดฝกอบรม วาเปนการอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
 



๑๗ 
 

บทที่ ๓ 
กระบวนการจัดฝกอบรม  

 

 การดําเนินการฝกอบรมมีปจจัยที่สําคัญ ไดแก กระบวนการจดัฝกอบรม และผูที่เกี่ยวของกับ
การฝกอบรม ดังนี ้

๑  กระบวนการฝกอบรม  

 การฝกอบรมเปนกระบวนการในอันที่ จะทํ า ให ผู เ ข า รับการฝกอบรมเกิดความรู                   
ความเขาใจ  ทัศนคติ  และความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว  การจัดโครงการฝกอบรม เปนเพียงหนึ่ง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององคกร  และการ
ฝกอบรมจะบังเกิดผลดีตอเมื่อผูรับผิดชอบดําเนินการอยางมีระบบตามกระบวนการฝกอบรม และวิธีดําเนินการ
ในแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนของกระบวนการฝกอบรม มีดังนี ้
 

กระบวนการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

  
 
 
  

 ๑.  การหาความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การคนหาปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรหรือใน
หนวยงาน วามีปญหา เรื่องใด บางที่จะสามารถแกไขใหหมดไปหรืออาจทําใหทุเลาลงไดดวยการฝกอบรม 
โดยรวมไปถึงการพยายาม หาขอมูลดวยวา กลุมบุคลากร เปาหมายที่จะตองเขารับการอบรมเปนกลุมใด 
ตําแหนงงานอะไร มีภารกิจใดบางที่ควรจะตองแกไข ปรับปรุง ดวยการฝกอบรม พฤติกรรม ประเภทใดบาง
ที่ควรจะตองเปลี่ยนแปลงดานความรู ทักษะ ทัศนคติ หรือประสบการณ 
 ๒.  การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม เปนการยกระดับงานฝกอบรมใหมี
มาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน และสรางความเชื่อมั่นแกผูเขารับการอบรมวา                   การ
ฝกอบรมนั้นมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ถือเปนการประกันคุณภาพที่ตองดําเนินการจัดทําองคประกอบสําคัญ

การหาความจําเปนใน 
การฝกอบรม 

การสรางหลักสูตร
ฝกอบรม 

การประเมินผล 
ติดตามผลการฝกอบรม 

การกําหนดโครงการ
ฝกอบรม 

การบริหารโครงการ
ฝกอบรม 

การจัดระบบการประกัน
คุณภาพของการฝกอบรม 



๑๘ 
 

ในการประเมินงานฝกอบรมที่มีฐาน ประกอบดวย หลักสูตร ผูสอน วิธีการสอน หองเรียน ผูเรียน และการ
วัดและประเมินผลการฝกอบรม 
 ๓.  การสรางหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การนําเอาความจําเปนในการฝกอบรมซึ่งมีอยูชัดเจน
แลววา มีปญหาใดบางที่จะสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม กลุมเปาหมายเปนใคร และพฤติกรรมการเรียนรูที่
ตองการจะเปลี่ยนแปลงเปนดานใดนั้น มาวิเคราะห เพื่อกําหนดเปนหลักสูตร 
 ๔. การกําหนดโครงการฝกอบรม คือ การวางแผนการดําเนินการฝกอบรมอยางเปนขั้นตอน
ดวยการเขียนออกมาเปน ลายลักษณอักษร ดังที่เรียกวา “โครงการฝกอบรม” เปนการระบุรายละเอียดที่
เกี่ยวของทั้งหมด ตั้งแตเหตุผลความเปนมา หรือความจําเปนในการฝกอบรม 
 ๕. การบริหารโครงการฝกอบรม เปนหัวใจสําคัญเปนการประสานกิจกรรมทั้งกอนอบรมและ
หลังฝกอบรม เพราะการดําเนินการ ฝกอบรมที่มี ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการไดนั้น นอกจากมาจาก วิทยากร ที่มีความรูความสามารถ และหลักสูตร ฝกอบรมที่เหมาะสมแลว
ยังขึ้นอยูกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรม 
 ๖. การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม  ในขั้นตอนของการกําหนดโครงการฝกอบรม จะตอง
คํานึงถึงการประเมินผลการฝกอบรมไวดวยวา จะดําเนินการประเมินผลดวยวิธีการใดบาง โดยใชเครื่องมือ
อะไร และจะดําเนินการติดตาม ผลการฝกอบรมอยางไรรวมทั้งจะตองทําการสรุปประเมินผลการฝกอบรม 
และนําเอาผลการประเมินโครงการฝกอบรมทั้งหมดมาเปนขอมูลยอนกลับหรือ Feedback ใชพิจารณา
ประกอบในการจัดฝกอบรมหลักสูตรตอไป 
 

๒   ผูที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม 
 การดําเนินการฝกอบรมจะมีบุคคลที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมอยู ๓ ฝาย คือ ผูบริหารโครงการ
ฝกอบรม ผูประสานงานฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรม 

 ๑.  ผูบริหารโครงการฝกอบรม หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาของเรื่องโดยตรงในการ
บริหารโครงการฝกอบรมทั้งในดานวิชาการ  ดานการประสานงาน  หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร
โครงการฝกอบรม ดังนี้ 
 ๑.๑  ศึกษา  วิเคราะหงานและปญหาตาง ๆ ในองคกรที่เกิดจากตัวบุคคลผูที่ปฏิบัติงาน   
วายังขาดการทํางานที่ไดมาตรฐานที่ตองการ และแนใจวาปญหาตาง ๆ เหลานั้น  จะสามารถแกไขไดดวย
การฝกอบรม 
 ๑.๒  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนในการฝกอบรมเพื่อสรางหลักสูตร  
และจัดทําโครงการฝกอบรม 
 ๑.๓  จัดทํางบประมาณและบริหารโครงการฝกอบรม 
 ๑.๔  กําหนดมาตรฐาน  นโยบาย  และระเบียบการดําเนินงานของโครงการฝกอบรม 
 ๑.๕  ควบคุมโครงการฝกอบรมใหดําเนินไปตามนโยบายของหนวยงาน 
 ๑.๖  รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก  การพัฒนา  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ฝกอบรม 
 ๑.๗  ประเมินผลโครงการฝกอบรม  และรายงานผูบริหารของหนวยงาน 



๑๙ 
 

 ๒.  ผูประสานงานฝกอบรม หรือเจาหนาที่ฝกอบรม ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนี้เปนผูรับ
มอบหมายงานตาง ๆ  จากผูบริหารของหนวยงานฝกอบรม เพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายของ
หนวยงาน  หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝกอบรม ดังนี้ 

๒.๑ วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม  และรวมออกแบบและพัฒนาโครงการ
ฝกอบรม 

๒.๒ ขออนุมัติโครงการฝกอบรมจากผูบริหารระดับสูงในหลักการและคาใชจาย 
๒.๓ ติดตอและทําหนังสือเชิญวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกองคการ 
๒.๔ จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม 
๒.๕ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ  และวัสดุตาง ๆ 
๒.๖ ติดตอและจัดเตรียมสถานที่สําหรับการฝกอบรม  อาหารและเครื่องดื่ม ที่พักของผูเขา

รับการอบรม  และยานพาหนะในการเดินทาง 
๒.๗ จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการฝกอบรม 
๒.๘ ดูแลตอนรับวิทยากร  แขกผูมีเกียรติ  และผูเขารับการฝกอบรม 
๒.๙ ประเมินผลโครงการฝกอบรม และจัดทํารายงานสรุปแกผูบริหาร 

 ๓.  ผูเขารับการฝกอบรม  หนาที่และความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม 
๓.๑  เปนผูฟงที่ดี  เพื่อใหตนเองเกิดความรู  ความเขาใจในหัวขอวิชาตาง ๆ 
๓.๒  มีสวนรวมในการบรรยายของวิทยากร  ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
๓.๓  เขาหองอบรมกอนเวลาเรียน 
๓.๔  ไมควรสงเสียงพูดคุยขณะที่วิทยากรบรรยาย 
๓.๕  ปดสัญญาณเสียงโทรศัพททุกชนิด 
๓.๖  ไมควรขาดการอบรมเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในโครงการอบรม 
๓.๗  มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของการอบรม 
๓.๘  ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎกติกาในการอบรม 
๓.๙  แตงกายใหเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ เนื้อหา และกิจกรรมการอบรม   
 

๓   การดําเนินการฝกอบรม 

 สถาบันดํารงราชานุภาพมีการจัดฝกอบรมประจําป ๓ หลักสูตร ไดแก  
 ๑ .หลักสู ตร  “ข า ราชการที่ ดี ”  เน นกลุ ม เป าหมายข า ราชการบรรจุ ใหม ในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย  
 ๒.หลักสูตร “ผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย เนนกลุมเปาหมายขาราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานของรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย ระดับชํานาญการ หรือชํานาญ
การพิเศษ 
 ๓. หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง” เนนกลุมเปาหมายขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และหนวยงานของรัฐทุกแหง ประเภทอํานวยการระดับสูงหรือเทียบเทา ตามคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



๒๐ 
 

 การดําเนินการฝกอบรม  ประกอบดวย  ๓  ขั้นตอน  คือ 
๑. การดําเนินการกอนการฝกอบรม  : การหาความจําเปนในการฝกอบรม   

   การสรางและพัฒนาหลักสูตร  
    การจัดทําโครงการฝกอบรม   

๒. การดําเนินการระหวางการฝกอบรม : การบริหารโครงการฝกอบรม  
๓. การดําเนินการหลังการฝกอบรม  : การติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 

 คูมือฉบับนี้จะนําเสนอขั้นตอนการฝกอบรมของแตละหลักสูตรในภาพรวม เนื่องจาก 
“ขาราชการที่ดี” และ “ผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย” จะมีลักษณะขั้นตอนการฝกอบรม
เหมือนกัน แตกตางกันที่รายละเอียดของการคัดกรองกลุมเปาหมาย มีรายละเอียดตามตารางการจัด
ฝกอบรมโครงการศึกษาอบรมแตละหลักสูตร ดังนี้ 

 สวนหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง” จะมีเรื่องการจางสถาบันการศึกษาดําเนินการ              
ดานวิชาการดวยการวาจางดําเนินการ ไดแก การจัดหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ การจัดทําเอกสาร
ประกอบการศึกษาอบรม  การจัดหาวั สดุอุปกรณสํ าหรับผู เ ข ารับการศึกษาอบรม รวมทั้ ง                   
การประเมินผลการศึกษาอบรม  และใหสถาบันการศึกษาหรือผูมีความชํานาญดานการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร ดังนั้น จะมีเพิ่มขั้นตอนการจัดจางสถาบันการศึกษา และลักษณะการบริหารโครงการ
ฝกอบรมที่แตกตางกับสองหลักสูตรที่กลาวมาขางตน 

 

 











๒๕ 
 
  

 ๑. การดําเนินการกอนการฝกอบรม 

๑.๑  การหาความจําเปนในการฝกอบรม  จะกําหนดแหลงขอมูลที่จําเปน และ
รวบรวมขอมูล แลวนํามาวิเคราะหปญหาและความตองการขององคการและบุคคล  เพื่อนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาในรูปแบบแผนปฏิบัติการฝกอบรมของวิทยาลัยมหาดไทย ประจําป  

  ค ว า ม จํ า เ ป น ใ น ก า ร ค น ห า  เ ช น ก า ร ข า ด ค ว า ม รู  ( Knowledge)                        
ขาดความสามารถในการปฏิบัติงาน (Practice) ขาดทักษะในการทํางาน (Skill)  มีทัศนคติไมดีตองาน 
เพื่อนรวมงาน หัวหนา หรือองคกร (Attitude) ขาดความสนใจในการทํางาน (Interest)   

วิธีการหาความจําเปนในการอบรม เชน 
- การออกแบบสอบถาม  
- ผลประเมินการฝกอบรมที่ผานมา  
- ผลสํารวจความคิดเห็นและความตองการความรูของสํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย  
- การรับมอบนโยบายของผูบริหารระดับสูง เปนตน  

  คว ามจํ า เ ป นที่ ป ร ากฏชั ด แจ ง  เ ช น  มี บุ ค ล ากร เ ข า ม าทํ า ง าน ใหม                     
มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน  มีความจําเปนตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณใหมหรือเทคโนโลยีใหม             
มีการขยายงานหรือเพิ่มผลผลิต ก็สํารวจเฉพาะปริมาณและลักษณะความจําเปนที่แทจริง 

๑.๒  การสรางและพัฒนาหลักสูตร  จากผลการหาความจําเปนในการอบรม นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการขององคกร และความตองการของบุคคล  

ในทางปฏิบัติ การสรางหลักสูตร ดวยการรับฟงความคิดเห็น ของผูบริหาร และ
นักวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม อาจโดยการขอความคิดเห็นเปน
รายบุคคล หรือการจัดประชุมหารือคณะทํางานของสถาบันดํารงราชานุภาพ เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพื่อกําหนดหลักสูตรและหัวขอวิชา ตามความจําเปน จากตัวอยางหลักสูตร
ฝกอบรมของกลุมบุคลากรซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงกัน หรือมีความจําเปนในการฝกอบรมคลายคลึง
กันได  โดยเนนกลุมผูเขาอบรม และความจําเปนในการฝกอบรมที่แตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบและ
ขยายความคิดของผูสรางหลักสูตรใหกวางขวางและตรงกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมใหได
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

๑.๓  การกําหนดโครงการฝกอบรม  ซึ่งจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก 
โครงการฝกอบรม (ภาคผนวก ก) กําหนดการฝกอบรม  และรายละเอียดหัวขอวิชา  

 สําหรับการเขียนรายละเอียดของแตละหัวขอ  มีแนวทางดังตอไปนี้  

 โครงการฝกอบรม  

 ชื่อโครงการฝกอบรมควรจะมีลักษณะกะทัดรัด ชัดเจน การเขียนโครงการฝกอบรม 
ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรและหัวขอวิชา คุณสมบัติของ ผู
เขารับการฝกอบรม จํานวนผูเขารับการฝกอบรม สถานที่ฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม 
คาใชจายในการฝกอบรม และการรับรองผลการฝกอบรม  (ถามี)  



๒๖ 
 

 หลักการและเหตุผล 
 การเขียนหลักการและเหตุผล คือ การแสดงใหทราบถึงความสําคัญและความจําเปนของ
โครงการฝกอบรม โดยการเขียนควรจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 

๑) หลักการที่ควรจะเปน  หรือควรจะปฏิบัติ 
๒) ปญหาหรือสถานการณที่ไมพึงปรารถนา  อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหาย 
๓) ความจําเปนที่จะตองจัดการฝกอบรม  

 วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

 วัตถุประสงคของการฝกอบรมจะเปนสิ่งที่จะบอกใหทราบวา โครงการฝกอบรมนั้นตองการ
จะใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทัศนคติ  หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะใดและ
ระดับใดจึงจะสามารถแกไขปญหาที่เปนความจําเปนในการฝกอบรมได  
 การเขียนวัตถุประสงค ควรจะไดระบุถึงสิ่งที่เปนปญหาและตองการใหมีการอบรม  
พฤติกรรมที่เปนปญหา พฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในลักษณะใด  
 วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมที่ดีตองมีลักษณะดังนี้ 
 ๑) ควรระบุวาตองการใหเกิดพฤติกรรมลักษณะใด หรือตองการแกไขปญหาใด 
 ๒) มีความเปนไปได 
 ๓) สามารถวัดหรือประเมินผลได 
 ๔) ใชภาษาที่เขาใจงาย  กะทัดรัด  ชัดเจน 
 ๕) ควรแยกเขียนเปนขอๆ ตามลําดับตามลักษณะของวัตถุประสงค  เชน  วัตถุประสงค
หลักควรจะเขียนไวเปนขอแรก  และวัตถุประสงคประกอบควรจะเขียนเปนขอสุดทาย 

 หลักสูตรและวิธีการฝกอบรม 
 การเขียนในหัวขอนี้  คือสวนที่จะชี้แจงถึงเนื้อหาของวิชาในหลักสูตร  และวิธีการที่ใช             
ในการฝกอบรม  โดยอาจระบุถึงสิ่งตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 ๑) หมวดวิชาและรายวิชาที่จะทําการฝกอบรม 
 ๒) วัตถุประสงคของรายวิชา 
 ๓) เทคนิคหรือวิธีการฝกอบรม 
 ๔) ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมของแตละวิชา 

 วิทยากรของการฝกอบรม 

 คือ การระบุชื่อ คุณวุฒิ ตําแหนง และสถานที่ทํางานของวิทยากร เพื่อใชประกอบ                   
ในการพิจารณาเลือกวิทยากร  และเพือ่เปนขอมูลสําหรับผูรับการอบรมดวย   

 ผูเขารับการฝกอบรม 

 การระบุผูเขารับการอบรม  ควรชี้แจงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 ๑)  คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม คือ การระบุวาผูเขารับการอบรมจะตองมีคุณสมบัติ
อยางไร  อยูในตําแหนงงานใด  มีความรูหรือประสบการณเชนไร  เมื่อกําหนดแลวก็แจงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสํารวจและแจงรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติ  และสงตัวมาเขารับการอบรมตามจํานวนที่กําหนดไว 
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ในหนังสือแจงใหสงตัวผูเขารบัการอบรมจะตองแจงรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน  มิฉะนั้นอาจได คน
ที่ไมเหมาะสมหรือมีคุณสมบัติที่ไมตรงกับที่ตองการมาเขารับการอบรมหลักสูตรนั้นๆ    

 ๒)  จํานวนผูเขารับการอบรม  คือ  การระบุจํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการนั้น  หาก
มีผูเขารับการอบรมหลายรุน  ควรระบุวาแตละรุนมีจํานวนเทาใด 

 ระยะเวลาและสถานที่ของการฝกอบรม 
 เปนการระบุวาโครงการฝกอบรมใชเวลากี่วัน  ระหวางเวลาและวันใด  และจะจัดขึ้น               
ณ  สถานที่ใด 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คือการระบุวาหนวยงานใดหรือคณะบุคคลใด เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและดําเนินการ
ฝกอบรม  โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด และสถานที่ติดตอของ
ผูรับผิดชอบโครงการ       

 งบประมาณในการฝกอบรม 
 การเขียนงบประมาณสําหรับโครงการฝกอบรม  ควรจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจาย
สวนตาง ๆ อยางชัดเจน  โดยอาจแบงเปนหมวดหมูดังตอไปนี้ 
 ๑) หมวดคาตอบแทนวิทยากร 
 ๒) หมวดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๓) หมวดคาวัสดุ  และอุปกรณ 
 ๔) หมวดคาที่พัก  เบี้ยเลี้ยง 
 ๕) หมวดคายานพาหนะและเชื้อเพลิง 
 ๖) หมวดคาเชาสถานที่  (ถามี) 
 ๗) หมวดเบ็ดเตล็ด 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 เปนการระบุถึงผลที่คาดวาจะไดรับ  เมื่อมีการอบรมผานแลว  จะเกิดผลอะไรกับผูเขารับ
การอบรม  และหนวยงานจะไดรับประโยชนอยางไรเมื่อผูเขารับการอบรมกลับมาปฏิบัติงาน  
 รูปแบบของการเขียนโครงการฝกอบรมดังกลาวขางตนนี้  เปนเพียงแนวทางทั่วไปเทานั้น  
การเพิ่มหรือลดบางหัวขอ  สามารถจะกระทําไดตามความเหมาะสม 

 จัดทํากําหนดการฝกอบรม หมายถึง การกําหนดวาวิชาใดควรจะทําการฝกอบรม  กอน – หลัง 
รวมทั้งการกําหนดวัน เวลา การเริ่มบรรยาย การหยุดพัก ถามีการศึกษาดูงาน  นอกสถานที่ก็ตองมี 
การกําหนดชวงระยะเวลาในกําหนดการฝกอบรมดวย กําหนดการฝกอบรมควรจะไดมีการเรียงลําดับ
หัวขอวิชาใหสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู ตามลําดับขั้นตอนความสําคัญความยากงาย เปนตน   

 การกําหนดรายละเอียดหัวขอวิชา  ประกอบดวยหัวขอวิชาที่ไดจัดเปนหมวดตาง ๆ              
โดยแตละวิชาตองระบุวัตถุประสงคของวิชา  ขอบเขตเนื้อหา  เวลาที่ใช  วิทยากร ตลอดจนวิธีการ
ฝกอบรม 

 สําหรับวัตถุประสงคของหัวขอวิชานั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก คือ ตองสนับสนุน
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม  และตองระบุวาตองการให เกิดพฤติกรรมอะไรขึ้นบาง                   
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ในการฝกอบรม  และเปนการชวยวิทยากรใหเตรียมตัวสอนไดอยางเหมาะสม  สามารถที่จะวางแผน               
การสอน วัดหรือประเมินผลการฝกอบรมได ยิ่งไปกวานั้นยังเปนสิ่งจูงใจใหผู เขารับการอบรม                
เพื่อตรวจสอบวาการฝกอบรมวิชานั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม  เพียงใด 

 ๑.๔  การประมาณการคาใชจายในการจัดฝกอบรม 
 - การประมาณการคาใชจายในการดําเนินการจัดฝกอบรม ลําดับแรกพิจารณา
ประเภทของการฝกอบรมดวยการพิจารณาระดับตําแหนงของผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้ 

 การฝกอบรมประเภท ก หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิน
กึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ, วิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ/ระดับทรงคุณวุฒิ ,อํานวยการระดับสูง ,บริหารระดับตนและระดับสูง 

 การฝกอบรมประเภท ข หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิน
กึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไปหรือตําแหนงทีเ่ทียบเทาทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส ,วิชาการระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 
 - การประมาณคาใชจายในการจัดฝกอบรม ตองระบุ ระหวางวันที่ จํานวนวัน 
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการดําเนินการจัดฝกอบรมเปนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) 
รายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) คาอาหารตอคนตอวัน 
      - จัดสถานที่ราชการ 
      - จัดสถานที่เอกชน 

  - อาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกินวันละ ๕๐ บาท (มื้อละ ๒๕ บาท) หรือ
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณโดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสม และ
ประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการ 
  (๒) คาเชาที่พัก  
      - พักคู 
      - พักเดี่ยว 
  (๓) คาสมนาคุณวิทยากร 
      - เจาหนาที่ของรัฐ 
      - เจาหนาที่ของเอกชน 
      - กรณีจําเปนตองจายคาวิทยากรที่มคีวามรูสูงกวาอัตราที่กําหนด เพราะมีความรู
ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษ ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรม
ที่จะจายตามความจําเปนและเหมาะสม  
  (๔) คาผลิตเอกสาร/หนังสือประกอบการบรรยาย/หนังสือรุน 
      ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด 
  (๕) คาใชจายอื่นๆ (คาวัสดุสํานักงาน คาประกาศนียบัตร คาใชจายในพิธีเปด-ปด ฯลฯ)  
        ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด 
  (๖) คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 



๒๙ 
 

ทั้งนี้ (๑) – (๕) ตองอางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) คูมือเลมนี้ไดสรุปสาระสําคัญรายละเอียดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ แนบทายเลม (ภาคผนวก ข) 
และ (๖) ตองอางพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ  
- สามารถถัวจายกันไดในทุกรายการ 
- การประมาณการยืมเงินทดรองราชการใหประมาณการใหพอดี หรือใกลเคียงกับจํานวนเงินที่ตองใช
จาย ถาเหลือเงินคืนกองคลัง เกิน ๓๐% ตองชี้แจงเหตุผลประกอบ การคืนเงิน    

 ๑.๕  การทําบันทึกเสนออนุมัติโครงการฝกอบรม    

 - หลังจากที่ไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรมแลว ก็จัดทําบันทึกเสนอหลักสูตรและ
โครงการฝกอบรมตอผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสวนราชการ  (ผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวยงาน
เปนผูขออนุมัติ)   

 - ขออนุมัติจัดทําโครงการฝกอบรม 

 - ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายในการฝกอบรม โดยในการเสนอจะตองมี
รายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย พรอมระบุสามารถถัวจายไดทุกรายการ  

 - กรณีใชเงินนอกงบประมาณจากการเก็บคาลงทะเบียนจากกรมในสังกัดใหขอ
อนุมัตินําเงินนอกงบประมาณที่เรียกเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมมาใชจายในโครงการโดยสามารถ ถัว
จายไดทุกรายการ ทั้งนี้ตองอางถึงขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาใชจายในการจัดฝกอบรม
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือ ผูที่ไดรับ
มอบหมายเก็บเงินคาฝกอบรมที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐและหรือหนวยงานภาคเอกชนที่จัดสง
เจาหนาที่มาเขารับการฝกอบรมไวใชจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม ในกรณีที่มีความจําเปน
เรงดวนที่ตองรีบดําเนินการ และไมไดมีการตั้งงบประมาณไว หรือตั้งงบประมาณไวแตไมเพียงพอ 

 - ในกรณีที่มีการจายคาตอบแทนใหกับวิทยากรที่ เปนผูมีความสามารถและ
ประสบการณเปนพิเศษ  ในอัตราที่สูงเกินกวาตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไวตองเสนอ                
ขออนุมัติโดยระบุอัตราการจายคาตอบแทน อาทิ ชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ตองอางถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) ขอ ๑๔ 
(๒)(ค) ซึ่งเปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเปนผูอนุมัติ 

 - ขออนุมัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําโครงการและยานพาหนะที่ใชในโครงการ              
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 - ขออนุมัติจางผลิตเอกสารเพ่ือใชประกอบการบรรยาย คูมือแนะนําหลักสูตร และ
ทําเนียบรุน เพื่อเปนขอมูลของผูเขารับการอบรม 

 - ขออนุมัตินําคณะผูเขาอบรม / เจาหนาที่ไปศึกษาดูงาน 
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 ๑.๖  การทําบันทึกหนังสือแจงสวนราชการ/หนวยงาน     

 -  ทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงหรืออธิบดีของหนวยงานระดับกรม  (กรณีเปนการ
ฝกอบรมนอกสังกัดกระทรวง)  หรือทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด   หัวหนาสวนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจในสังกัด    ผูอํานวยการสํานัก/กอง  (กรณีเปนการอบรมภายในสังกัดกระทรวง)  เพื่อขอให
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหลักสูตรเขารับการฝกอบรม    

 -  ในการแจงเวียนหนังสือใหสวนราชการ/หนวยงาน ตองแนบรายละเอียดของหลักสูตร
และโครงการฝกอบรม   กําหนดการฝกอบรม  แบบตอบรับการเขารวมการอบรม  รายละเอียดการเตรียม
ตัวเขารับการอบรมตาง ๆ  เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดทราบลวงหนา 

 -  สําหรับหลักสูตรที่ใหมีการสงผูมีคุณสมบัติตามกําหนดสมัครเขารับการฝกอบรม   
และตองดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ควรดําเนินการลวงหนากอนการฝกอบรมอยาง
นอยประมาณ ๑  เดือน  เพื่อจะไดมีเวลาในการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติไดทันตามกําหนดเวลาการฝกอบรม     

 ๑.๗  การทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ      

 -  เมื่อมีการอนุมัติโครงการแลวตองทําหนังสือถึงกองคลังเพื่อขอยืมเงินงบประมาณ
ทดรองจาย   ควรมีการดําเนินการกอนการจัดอบรม/สัมมนาประมาณ  ๑๕  วัน  เพื่อใหกองคลังไดมี
ระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติงบประมาณตอผูบังคับบัญชา    

 -  เอกสารที่ใชประกอบในการขอยืมเงินทดรองจาย   

 หนังสือบันทึกอนุมัติโครงการและงบประมาณ  

 รายละเอียดโครงการ   

 สัญญาการยืมเงิน จํานวน ๓ ชุด 

 ประมาณการ จํานวน ๓ ชุด 

 ตารางอบรม 

 รายชื่อผูเขาอบรม 

 รายชื่อเจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม  ซึ่งผูที่เปนผูยืมเงินตองมี
รายชื่อเปนเจาหนาที่ประจําโครงการดวย   

 -  การใชจายเงินในโครงการฝกอบรมมีขอพึงระลึกดังตอไปนี้ 
 ๑) การใชจายเงินงบประมาณประเภทตาง ๆ  จะตองไดรับอนุมัติกอนเสมอจึงจะเบิกจายได 
 ๒) การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปในลักษณะประหยัดและบังเกิดผลดีตอทางราชการ
ใหมากที่สุดการใชจายที่ฟุมเฟอยและไมเหมาะสมควรละเวนโดยเด็ดขาด 
 ๓) การใชจายเงินจะตองปฏิบัติระเบียบเกี่ยวกับทางการเงินของทางราชการอยางเครงครัด 
 ๔) การใชจายเงินจะตองอยูในวงเงินที่ขออนุมัติ   ถาในกรณีที่มีความจําเปนตองใชจายเงิน
เกินวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติ   ตองดําเนินการขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมกอน  จึงจะใชงบประมาณสวน
เพิ่มเติมได 
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 ๑.๘  การติดตอวิทยากร   
 -  ทําหนังสือเชิญวิทยากร  ซึ่งอาจเปนการเชิญโดยระบุชื่อวิทยากร  หรืออาจจะทํา
หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน  โดยทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาตใหวิทยากรมา
บรรยาย   
 -  การเชิญวิทยากรอาจเชิญวิทยากรทั้งจากภายในหนวยงานหรือนอกหนวยงาน   
พรอมทั้งตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมที่วิทยากรควรทราบ  เชน  หัวขอวิชา  วัตถุประสงค  
และขอบเขตของหัวขอวิชานั้นๆ  จํานวนและคุณสมบัติของผูเขาอบรม  วัน  เวลา  และสถานที่ 
 -  สําหรับการสงหนังสือเชิญวิทยากรควรแนบสิ่งตอไปนี้ดวย  ไดแก  โครงการฝกอบรม   
กําหนดการฝกอบรม  รายละเอียดหัวขอวิชา  แบบกรอกประวัติวิทยากร  (เพ่ือประโยชนในการแนะนํา
วิทยากร)   
 -  ควรสอบถามวิทยากรเกี่ยวกับการเดินทางของวิทยากร  การจัดรถรับ – สง  การจัด
หองฝกอบรม  อุปกรณที่จะใช  และเอกสารประกอบการบรรยายสําหรับหัวขอนั้นๆ   ถามีเอกสาร
ประกอบการบรรยายก็ขอใหสงมาใหลวงหนาประมาณ ๑ – ๒  สัปดาห  กอนการเปดการอบรมก็จะเปน
การดี   

 ๑.๙  การติดตอสถานที่ฝกอบรม    
 -  ในกรณีไมมีสถานที่ฝกอบรมเปนของหนวยงานเอง การเลือกสถานที่ฝกอบรมนั้น  
จะตองคํานึงถึงการจัดบริการตางๆ ดวย ไดแก บริการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก และ ไมควรไกล
เกินไปนัก  สะดวกในการเดินทางทั้งของวิทยากรและผูเขารับการอบรม 

 ๑.๑๐  การติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน      
 -  การศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือในตางจังหวัด  ควรติดตอสถานที่ดูงานหรือ   
ทัศนศึกษาเปนการภายใน พรอมทั้งแจงวัตถุประสงค ขอบเขตการดูงาน ตลอดจนจํานวนผูเขาชม วัน
เวลาของการดูงาน        
 -  ควรจะไดมีการติดตอลวงหนาเพื่อทําความตกลงในเรื่องตาง ๆ เชน สถานที่ดูงาน  
อาหาร หองประชุม  และควรศึกษาเสนทางการเดินทางลวงหนา เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการ
เดินทาง   
 ๑.๑๑  การทําบันทึกเสนอขออนุมัติดูงาน 
 -  เมื่อไดประสานงานสถานที่ดูงานแลว  ตองทําบันทึกขออนุมัติในการนําคณะผูเขา
อบรมและเจาหนาที่ไปศึกษาดูงาน  โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่  จํานวนผูศึกษาดูงาน 
 -  ขออนุมัติงบประมาณที่ใชจายในการศึกษาดูงาน ควรแนบรายละเอียดประมาณการ
คาใชจาย 
 -  ทําหนังสือแจงสวนราชการ/หนวยงานที่จะไปศึกษาดูงาน เพื่อขอใหชวยอํานวย
ความสะดวกแกคณะที่จะไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบดวย โครงการฝกอบรม  กําหนดการ  รายชื่อ
คณะที่จะศึกษาดูงาน  ถามีหัวหนาคณะในการนําไปศึกษาดูงานตองประสานแจงใหทราบลวงหนา 
 -  ควรทํากําหนดการศึกษาดูงานใหชัดเจน โดยระบุวันและเวลาการเดินทาง ประเด็น
การศึกษาดูงาน 
 -  ประสานงานในเรื่องของสถานที่พักคาง สถานที่รับประทานอาหารระหวางการศึกษาดูงาน   



๓๒ 
 

 -  สําหรับกรณีที่การฝกอบรมจัดใหมีการศึกษาดูงานตางประเทศ จะตองทําบันทึกขอ
อนุมัติศึกษาดูงานตางประเทศ  พรอมวงเงินงบประมาณที่กําหนดไวรายชื่อผูที่เดินทางไปศึกษาดูงาน 
 -  เมื่ อมีการอนุมัติแลวตองทําหนั งสือทํ าความตกลงกับสํานักงบประมาณ  
กระทรวงการคลังกอน เพื่อขอใหสํานักงบประมาณดําเนินการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ  จาก
หมวดคาตอบแทน ใชสอย เปนหมวดคาใชจายอื่น หลังจากกระทรวงการคลังอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได  
ดวยเหตุนี้สําหรับหลักสตูรที่มีการศึกษาดูงานตางประเทศ ซึ่งอาจมีปญหาเรื่องการเบิกคาใชจาย จึงสมควร
ที่จะดําเนินการลวงหนากอนถึงกําหนดการศึกษาดูงานตางประเทศอยางนอย  ๑  เดือน 

 ๑.๑๒  การติดตอทาบทามประธานผูมาทําพิธีเปดการอบรม   
 - สําหรับพิธีเปด - ปดการฝกอบรมจะมีหรือไมขึ้นอยูกับนโยบายของผูบังคับบัญชา
และความเหมาะสมกับสถานการณ  หลักที่นิยมปฏิบัติคือ  มักจะมีพิธีเปดการอบรมโดยผูบริหาร
ระดับสูงขององคการ  เพื่อใหผูบริหารระดับสูงมีโอกาสไดพบปะกับผูเขารับการอบรม  และแจง
นโยบาย  แนวทางปฏิบัติ  ขอคิดเห็น  ตลอดจนใหโอวาทแกผูเขารับการอบรมเพื่อใหถือปฏิบัติตอไป 
 -  เมื่อไดประสานงานประธานแลวจึงทําหนังสือเชิญเปนทางการระบุวัน เวลาและ
สถานที่ โดยแนบรางคํากลาวของประธานในพิธีเปดและรางคํากลาวรายงานไปดวย ควรสงใหกอนเปด
การฝกอบรมประมาณ ๑ สัปดาห เพื่อใหประธานไดมีเวลาพิจารณาอานลวงหนาหรืออาจจะตรวจแกไข   
 -  รางคํากลาวรายงานและคําปราศรัยของประธานในพิธีเปดการฝกอบรม  (รวมถึง
พิธีปดดวยก็ได) ควรวางไว ณ ที่ซึ่งประธานและผูกลาวรายงานจะนั่งหรือยืนกลาวในพิธีเปด – ปดการอบรม 
 -  ทําหนังสือเชิญแขกผูมีเกียรติเขารวมพิธีเปดการอบรม 

 ๑.๑๓  กรณีที่มีพิธีเปดการอบรม  ควรเตรียมการสิ่งตอไปนี้  คือ 
 -  สถานที่  ไดแก โตะหมูบูชา โตะ เกาอี้ ไมโครโฟน ดอกไม ธูปเทียน 
 -  ตอนรับประธาน ผูมีเกียรติ ผูเขารับการอบรม 
 -  การลงทะเบียนผูอบรม 
 -  การเลี้ยงอาหาร/เครื่องดื่ม 
 -  เตรียมสําเนารางคํากลาวรายงาน  และคํากลาวในพิธีเปดการอบรม 
 -  การสงประธานและแขกผูมีเกียรติ 
 ๑.๑๔   พิธีเปดการฝกอบรม 
 -  ควรมีพิธีกรแนะนําโครงการ   กําหนดการเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม 
 -  เมื่อประธานมาถึงพิธี (ถามีพิธีเปดอยางเปนทางการ) พิธีกรเชิญผูกลาวรายงานขึน้
กลาวรายงานเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการดําเนินการฝกอบรม  
 -  เมื่อประธานกลาวเปดการฝกอบรมเปนที่เรียบรอย  พิธีกรจะเปนผูกลาวขอบคุณ
ประธานและผูมีเกียรติ   

 ๑.๑๕  การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อขอความรวมมือในเรื่อง 
 -  การทําหนังสือขอความรวมมือแจงขาวประชาสัมพันธ 
 -  การจัดและการใชสถานที่อบรม  (กรณีที่ไมใชสถานฝกอบรมของหนวยงานเอง)  
 -  การจัดรถรับ – สงวิทยากร  และรับ – สงผูเขารับการอบรมไปดูงาน 
 -  การจัดสถานที่จอดรถสําหรับวิทยากร 



๓๓ 
 

 -  โสตทัศนูปกรณที่ใชในการฝกอบรม 
 -  การจัดเลี้ยงเครื่องดื่มในพิธีเปด – ปด  และระหวางการอบรม 
 -  การจัดพิมพเอกสารตาง ๆ  
 -  การจัดทําของที่ระลึกมอบหนวยงานที่ไปศึกษาดูงาน ฯลฯ 

 ๑.๑๖  การจัดเตรียมอุปกรณ/สถานที่      
 -  อุปกรณที่จําเปนตองใชในการฝกอบรมตาง ๆ   (เชน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  
แผนใส  ที่เขียนแผนใส  เปนตน) 
 -  การจัดเตรียมสถานที่ (เชน โตะ เกาอี้ การจัดหองอบรม แจกันดอกไม เปนตน) 
 -  การเตรียมอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการฝกอบรม 

 ๑.๑๗  การจัดทําปาย/แฟมตาง ๆ  คือ 
 -  ปายชื่อวิทยากร  (ตั้งโตะ) 
 -  ปายชื่อผูเขารับการอบรม  (ตั้งโตะ  ติดหนาอก) 
 -  ปายลงทะเบียน 
 -  ปายบอกทางหองฝกอบรม  หองอาหาร  หองพัก  
 -  เตรียมแฟมลงทะเบียน  แฟมเซ็นชื่อ 
 -  เตรียมแฟมหองพักผูอบรม 

 ๑.๑๘  จัดเตรียมเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  ประกอบดวย 
 -  กําหนดการพิธีเปดการอบรม 
 -  รายละเอียดโครงการ 
 -  เอกสารประกอบการบรรยาย 
 -  กระดาษจดบันทึก / ปากกา 
 -  รายชื่อผูเขารับการอบรม 
 -  แบบประเมินผลรายวิชา 

๑.๑๙  การประสานงานประธาน   
 -  เรียนเตือนประธานและผูกลาวรายงานกอนวันพิธีเปดการอบรม  ๑  วัน   
 ๑.๒๐  การปฐมนิเทศผูเขารับการอบรม    
 -  หลังจากพิธีเปดการอบรมแลว  ควรมีการแนะนําหลักสูตรหัวขอวิชา  และ 
เรื่องทั่วๆ ไป  เพื่อเปนการปฐมนิเทศใหผูเขารับการอบรมไดทราบและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
ระหวางการอบรมในการปฐมนิเทศมีขอปฏิบัติดังนี้ 
 ๑)  ควรเชิญผูเกี่ยวของที่เปนตัวหลักในโครงการฝกอบรมมารวมในการชี้แจง
ปฐมนิเทศ  เชน  ผูอํานวยการฝกอบรม  ผูบริหารโครงการ  หัวหนาโครงการฝกอบรม  หรือบุคคลอื่น 
ๆ ที่มีสวนสําคัญตอโครงการ    
 ๒)  ควรจัดใหมีการละลายพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม  เพื่อใหเปดเผยตนเอง
และใหรูจักและเพิ่มความสนิทสนมกันยิ่งขึ้น  การละลายพฤติกรรมผูเขาอบรมนี้อาจจัดภายหลังการ
ปฐมนิเทศสิ้นสุดลง  โดยใหเวลาสําหรับการแนะนําตัวเอง  สอบถามทําความรูจักเปนรายบุคคลหรือ
จับคู  หรือการแบงเปนกลุมยอยแลวทํากิจกรรมรวมกัน 



๓๔ 
 

๒.  การดําเนินการระหวางการฝกอบรม 
 

๒.๑  การรายงานตัวและลงทะเบียนผูเขาอบรม  
  -  การฝกอบรมกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมมารายงานตัวและลงทะเบียนควรจัด

โตะ เกาอี้ และเจาหนาที่ไวคอยตอนรับอํานวยความสะดวก 
  -  ควรเตรียมการชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ที่ผูเขารับการอบรมตองการทราบ 
  -  การจัดเตรียมแฟมเซ็นชื่อประจําวัน 

๒.๒  การประสานงานวิทยากร 
  -  ควรติดตอประสานงานวิทยากรลวงหนากอนการบรรยายอยางนอย ๑ วัน และ

จัดรถรับ – สง ถาวิทยากรแจงความประสงคมา โดยนัดหมายสถานที่และเวลาใหแนนอน   
  - ระหวางการอบรมในหองประชุม ควรมีเจาหนาที่ประจําอยูในหอง เพื่อคอย

อํานวยความสะดวกใหวิทยากร เชน เกี่ยวกับเอกสารที่ตองการเพิ่มเติมกะทันหันการใชอุปกรณใน  
การบรรยาย  และเปนการประเมินวิทยากรในเบื้องตนเกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยายเทคนิควิธีการ
สอดคลองกับขอบเขตวัตถุประสงคของวิชานั้นหรือไม   

  -  ควรจัดใหผูเขารับการอบรมคอยดูแลและอํานวยความสะดวกแกวิทยากร                
ทั้งในเรื่องการคอยตอนรับ – สงวิทยากร  การรับประทานอาหารกับวิทยากร   

  -  ควรเตรียมวิทยากรแทนหรือจัดกิจกรรมทดแทน  ในกรณีที่วิทยากรไมสามารถมา
บรรยายไดอยางกะทันหัน 

๒.๓  การแนะนําและขอบคณุวิทยากร 
  -   กอนเริ่มการบรรยายตองแนะนําประวัติวิทยากรกอน  ตองเตรียมประวัติวิทยากร

และปายชื่อวิทยากรใหพรอม  โดยอาจมอบหมายใหผูเขารับการอบรมเปนผูแนะนําวิทยากรก็ได  และ
เมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นลงตองกลาวขอบคุณวิทยากร 

  - การจัดเตรียมคาสมนาคุณแกวิทยากร  ควรใสซองแนบในแฟมใบเซ็นชื่อให
เรียบรอย  (การจายคาสมนาคุณวิทยากรไมควรใหผูเขารับการอบรมเห็น) 

๒.๔  การอํานวยความสะดวกผูเขาอบรม 
  -  ระหวางการอบรมควรดูแลผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการบรรยาย

อาหารวาง/เครื่องดื่ม  ที่พัก  และเรื่องอื่น ๆ ที่ควรดูแลตลอดระยะเวลาของการฝกอบรม 
  -  ควรเตรียมยานพาหนะใหพรอมตลอดเวลา ในกรณีที่ผูเขารับการอบรมเจ็บปวย 

๒.๕   การดูแลอุปกรณโสตทัศนูปกรณ/สถานที่     
  - ในทุกวันสิ่งที่ควรดูแล  ไดแก  ไมโครโฟน  ไฟฟา  ปากการเขียนแผนใสปากกา

ไวทบอรด เครื่อง Overhead  Projector  
  - หองอบรม   และหองแบงกลุมเมื่อวิทยากรจําเปนตองใช 

๒.๖  การเดินทางไปดูงานนอกสถานที่/ตางจังหวัด    
  -  ทําบันทึกขออนุมัติพาคณะผู เขารับการอบรม/เจาหนาที่ไปศึกษาดูงาน                

ในบางครั้งอาจตองใหเจาหนาที่/วิทยากรเดินทางไปลวงหนา  เพื่อประสานงานกอนคณะผูเขาอบรมจะ
ไปถึง พรอมทั้งทํากําหนดการเดินทาง  และรายละเอียดตาง ๆ แจกใหผูเขารับการอบรมดวย 



๓๕ 
 

๒.๗   การดูแลหองอบรม 
  -  ระหวางการอบรมควรมีเจาหนาที่ประจําอยูในหองเพื่อคอยสังเกตการอบรม

การแจกใบประเมินผลรายวิชาทุกครั้งเมื่อจะเริ่มการบรรยายวิชาใหม  ซึ่งควรรวบรวมเปนวิชาๆ ไวทุก
วัน  เพื่อชวยแกปญหาของความลาชาของการประเมินได 

  -  สังเกตการณการฝกอบรมตลอดระยะเวลาการฝกอบรม  ตลอดจนดูแลเวลาให
เปนไปตามกําหนดการ 

๒.๘   การจัดเตรียมประกาศนียบัตร 
  -  ควรจัดทําประกาศนียบัตร  และเสนอผูบังคับบัญชาลงนามลวงหนาอยางนอย  

๑  สัปดาห 

๒.๙  การจัดเตรียมพิธีปดการอบรม 
  -  จัดทํากําหนดการพิธีปดการอบรม 
  -  รางคํากลาวรายงานและคํากลาวพิธีปดการอบรม 
  -  ทําหนังสือเชิญประธานปดการฝกอบรม  และแจกประกาศนียบัตร  พรอมทั้ง

แนบคํากลาวพิธีปดการอบรม  และกําหนดการพิธีปดการอบรม 

  -  ทําหนังสือเชิญแขกผูมี เกียรติรวมพิธีปดการฝกอบรม  พรอมทั้ งแนบ
กําหนดการพิธีปดการฝกอบรม 

๒.๑๐  การจัดทําหนังสือขอบคุณและหนังสือสงตัว    
   -  ควรทําหนังสือขอบคุณวิทยากร  และหนวยงานที่ใหความอนุเคราะห

ชวยเหลือตาง ๆ  
   -  ทําหนังสือสงตัวผูเขารับการอบรมกลับตนสังกัดเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป 
๒.๑๑  การจัดเตรียมแบบทดสอบหลังการฝกอบรม 
  -  จัดเตรียมแบบประเมินผลโครงการ เมื่อการดําเนินการอบรมกําลังจะเสร็จสิ้น  

และใหผูเขารับการอบรมประเมินในวันสุดทายของหลักสูตร 
๒.๑๒  การเตรียมการทั่วๆ ไปในพิธีปด 
   -  กิจกรรมในวันพิธีปดการอบรมลักษณะจะคลายคลึงกับวันพิธีเปดการฝกอบรม 

๓.   การดําเนินการหลังการฝกอบรม 

๓.๑   การประเมินผลโครงการ 
 - จัดใหมีการประเมินผลรวมเมื่อสิ้นสุดโครงการฝกอบรม   ควรทําสรุปวิเคราะห

ประเมินผลโครงการ   
 - อาจจัดใหมีการสัมมนาถึงปญหาตาง ๆ ในการฝกอบรม  เพื่อนํามาปรับปรุง

การฝกอบรมในครั้งตอไป 
๓.๒  การเตรียมการพิธีปด 
 -  ดานพิธีการตาง ๆ ใหดําเนินการเชนเดียวกับพิธีเปด 
 -  การจัดหองประชุมและที่นั่งผูเขารับการฝกอบรม  โดยใหเรียงลําดับตาม

รายชื่อที่เสนอไวในคํากลาวรายงาน  เพื่อรับประกาศนียบัตรจากประธานในพิธ ี



๓๖ 
 

 -  เตรียมซักซอมผูเขารับการอบรมเพื่อเขารับประกาศนียบัตร 

๓.๓  ทําหนังสือขอบคุณ/หนังสือสงตัว 
 -  จัดสงหนังสือขอบคุณวิทยากรไปยังหนวยงานที่วิทยากรสังกัด    
 -  มอบหนังสือสงตัวกลับตนสังกัดใหผูเขารับการอบรมในวันสุดทายของการ

ฝกอบรม 

๓.๔  การสรุปคาใชจาย    
 -  บันทึกสรุปรายการและยอดเงินคาใชจายที่ขอเบิกจายเงิน ซึ่งตรงตาม

รายการที่ไดรับอนุมัติไวในหนังสือ ขออนุมัติโครงการ ฝกอบรม หากรายการคาใชจายใดไมตรงตามที่
ไดรับอนุมัติไว จะตองทําหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ โดยชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนไปดวย และหากวงเงินเดิมที่ไดรับอนุมัติไวแลว ยังคงเหลืออยูเพียงพอสําหรับรายการ
ดังกลาว จะตอง ระบุขอเบิกจายจากวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยูโดยไมตองขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
อีกรวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงินตาง ๆ ในโครงการฝกอบรม  และจัดทําสรุปคาใชจายทั้งหมดสงให
ฝายการเงิน กองคลัง สป. 
  - หนังสือขออนุมัติโครงการฝกอบรม (ตัวจริง) ซึ่งไดรับอนุมัติไวแลว 
  - สําเนาสัญญายืมเงินโครงการฝกอบรมนั้นๆ 
  - กําหนดการฝกอบรม 
  - ใบสําคัญการจายเงินทั้งหมด ซึ่งระบุชื่อและที่อยูของรานคา รายการสินคา 
ราคาตอหนวย ราคารวมทั้งสิ้น และลงลายมือ ชื่อผูรับเงินไวเรียบรอยแลว รวมทั้งคาสมนาคุณวิทยากร 
เจาหนาที่ และ พนักงานขับรถยนต แยกตามรายการคาใชจาย ที่ไดขออนุมัติไว รวมทั้งตองมีลายมือชื่อ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดฝกอบรม หรือผูที่ทําสัญญายืมเงิน กํากับขอความ "ขอรับรองวาการจายเงิน 
ตามรายการดังกลาวขางตนนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของ ทางราชการโดยแทจริง" ไวดวยทุกฉบับ 

๓.๕  การสรุปประเมินผลโครงการ    
 -  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทั้งประเมินผลรายวิชา  และประเมินผล

ในภาพรวม  
 -  เขียนรายงานสรุปผลการฝกอบรมทั้งโครงการ  โดยอาศัยขอมูลจากหลายๆ 

ทาง เชน  จากสรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม  การสังเกตการณ    ฯลฯ 
 -  สงรายงานหรือสรุปประเมินผลใหผูที่เกี่ยวของทราบดวย และควรทําบันทึก

รายงานใหผูบังคับบัญชาระดับสูงไดรับทราบดวย 

    ขั้นตอนการปฏิบัติเทาที่ไดนําเสนอทั้งหมดนี้ไดพยายามจัดเรียงลําดับกอนหลัง
และแยกไวเปน ๓ ระยะแตในทางปฏิบัติแลวขึ้นอยูกับเทคนิคของแตละบุคคลวาควรจะดําเนินการ  
หรือบริหารงานอยางไรรวมทั้งสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานดวยจึงจะทําใหการจัดโครงการฝกอบรม
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวไดอยางราบรื่น  

 

๔.  การจางที่ปรึกษาการฝกอบรม 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ๒๕๓๕   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ไดกําหนดใหมีการจัดซื้อจัดจางในกรณีพิเศษ  ในเหตุผลดังนี้ 



๓๗ 
 

               การจัดซื้อ               การจัดจาง 
๑.  ความเรงดวน      ๑.  ความเรงดวน ชาเสียหายตอราชการ 
๒. ใชในราชการลับ      ๒.  ใชในราชการลับ 
๓.  ดําเนินการโดยวิธีอื่นแลวไมไดผล    ๓.   ดําเนินการโดยวิธีการอื่นแลวไมไดผล 
๔.  ตองการที่จะใชจําเปนเรงดวน     ๔.  ตองการที่จะใชจําเปนเรงดวน 
๕   ลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิค.   ๕.   ชางฝมือเฉพาะหรือชํานาญการพิเศษ 
๖.  พสัดุที่จะขายทอดตลาด     ๖.  ซอมพัสดุที่ตองถอดตรวจจึงจะประมาณการ 
๗.  ซื้อโดยตรงจากตางประเทศ                            ซอมได เชน เครื่องจักร  เครื่องกล  
๘.  เปนที่ดินหรือสิ่งกอสรางเฉพาะแหง                      

กรณีการจัดฝกอบรมโดยการจางที่ปรกึษาโดยวิธีพิเศษ มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ  ดังนี ้
 ๑)  ประสานสถาบันการศึกษาที่ตองการจางดวยวิธีพิเศษขอใหสงขอเสนอโครงการ (TOR) 
(อยางไมเปนทางการ)  ทั้งนี้ ใหจัดทําขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms  of  
Reference)  ประกอบดวย 
                    - เหตุผลและความจําเปนที่จะตองจางที่ปรึกษา 
                    - วัตถุประสงคที่จะจางที่ปรึกษา 
                    - ขอบเขตของงาน 
                    - คุณสมบัติของที่ปรึกษา 
                    - กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
                    - ขอเสนออื่น ๆ  (ถามี) 
 ๒)  จัดประชุมพิจารณาขอบเขต เนื้องาน เพื่อจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม  โดยพิจารณา
จากขอเสนอโครงการที่สถาบันการศึกษานําเสนอ 
 ๓)  เมื่อพิจารณาแลวเขียนโครงการโดยดูจากขอเสนอโครงการ (TOR) 
 ๔)  เสนอขออนุมัติโครงการ  โดยจัดทําบันทึกเรียน ปลัดกระทรวง  ผานผูอํานวยการกองคลงั 
 ๕)   เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีพิเศษ  ใหคณะ
กรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานกนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๘๔ ดังนี้ 
  (๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา 
   (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจาตอรอง 
  (๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 
   (๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสาร                 
ที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหวัหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ๖)  เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการใหคณะกรรมการฯ           
มีหนาที่  ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบผลงาน  และการดําเนินงานของผูรับจาง รวมทั้งใหคําแนะนําแกผูรับจาง  
เพื่อใหไดผลงานตามวัตถุประสงค เงื่อนไข และขอกําหนดในสัญญา 
   (๒) รายงานผลการตรวจสอบ  และใหขอเสนอแนะตอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิจารณาในการเบิกจายเงินคาจาง  การบอกเลิกสัญญาจาง  การขยายเวลาทําการตามสัญญา  และการ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการดําเนินโครงการนี้ 



๓๘ 
 

 ๗)  ทําหนังสือถึงคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ เพื่อแจงใหทราบถึงคําสั่งแตงตั้งดังกลาว ใน
กรณีที่มีการมอบหมายผูแทนใหสงรายชื่อผูแทนดวย                                                
              ๘)  ทําหนังสือถึงสถาบันการศึกษาใหสงขอเสนอโครงการ (Proposal)  โดยระบุจํานวนชุดที่
ตองการ  ตามรายละเอียดขอบเขตของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of  Reference)  และให
สถาบันการศึกษาจัดทําแบบประมาณราคาการจางการจัดทําหลักสูตรและจัดฝกอบรม 
              ๙)  ทําหนังสือขอใหกองคลังเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณจากงบดําเนินงานเปน           
งบรายจายอื่น  
              ๑๐)  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีพิเศษ  เพ่ือพิจารณาขอเสนอของ
สถาบันการศึกษา   ในกรณีที่เห็นวาราคาสูงเกินไปก็ตองมีการตอรองราคา  ถามีการปรับแกไขขอเสนอ           
ก็สงใหสถาบันการศึกษาปรับปรุง 
              ๑๑)  ทําบันทึกเรียนปลัดกระทรวงผาน ผอ.กองคลัง  แยก ๒ ฉบับ 
 - ฉบับ ๑ ผอ.สํานักในฐานะประธานกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีพิเศษ  
และมีกรรมการทุกคนพวงทาย  เพื่อเสนอความเห็น ๑. ควรจางใครเปนที่ปรึกษา ๒.ระยะเวลา
ดําเนินการกี่วัน นับแตวันลงนามในสัญญาจาง  ๓. จํานวนคาจาง  ๔. กําหนดรายละเอียด 
 -  ฉบับ ๒   ผอ.สํานัก เพื่อเสนอโปรดพิจารณาอนุมัติการจาง และลงนามในหนังสือ
ถึงสถาบันการศึกษา  
 -  หนังสือถึงสถาบันการศึกษา สงสัญญาจาง (ตนฉบับและคูฉบับ) และกําหนดให
สงคืน สป.ภายใน.........  หากมีการมอบอํานาจใหสงหนังสือมอบอํานาจดวย 
 

๔   การประเมินผลการฝกอบรม 

 การประเมินผล (Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ  เพื่อประเมิน
ความสําเร็จของโครงการฝกอบรม  และนําไปสูการแกไขปรับปรุงโครงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  เปรียบเสมือนการตรวจสอบและการติดตามผล ซึ่งไดมีการกําหนดและดําเนินการไปแลว หากการ
ประเมินผลประสบความสําเร็จก็สมควรยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป แตถาลมเหลวก็จะตองมีการ
วิเคราะหขอบกพรอง  และแกไขปรับปรุงตอไป  ดังนั้น การประเมินผลจึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ
มากขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการฝกอบรม 

 วัตถุประสงคของการประเมินผล 
๑. เพื่อดูวาการฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
๒.  เพื่อคนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไขของการฝกอบรม ไมวาจะเปนในดานของวิธีการ

นําเสนอบรรยากาศและสภาพแวดลอมของการฝกอบรม เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากร ฯลฯ   
๓. เพื่อประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม 
๔.  เพื่อประเมินวาผูเขารับการอบรมกลุมใดที่ไดรับประโยชนจากการอบรมมากที่สุด

และกลุมใดไดรับนอยที่สุด 
๕.  เพื่อรวบรวมขอมูลซึ่งจะนําไปแกไขปรับปรุงโครงการฝกอบรมใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในการฝกอบรมแตละโครงการ  ตามหลักการแลวจะตองมีการประเมินผลทุกครั้ง  ทั้งนี้  
เพื่อตองการทราบทัศคติ  ความรู  ความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อนําไปใชในการวัดผล



๓๙ 
 

ความกาวหนาของการฝกอบรม  หรือใชในการพิจารณาปรับปรุงการฝกอบรมตาง ๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
การประเมินผลอาจจะสอบถามผูเขารับการอบรมทุกคนดวยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณเปน
รายบุคคลทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  หรือการอภิปราย/เสวนารวมกันในที่ประชุม 
 การพิจารณาแนวทางการประเมินผลการฝกอบรมจะตองกระทําไปพรอมกับการวางแผน
โครงการฝกอบรม  เมื่อจะเริ่มโครงการฝกอบรม  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการจะตองเตรียมการ
พิจารณาวาจะมีการประเมินผลการฝกอบรมอยางไร  จะสอบถามเรื่องใดบาง  และจะออกแบบ
ประเมินผลในลักษณะใด  หรือใชวิธีการอยางไร  รวมทั้งซักซอมทําความเขาใจความหมายของคําถาม
แตละขอและติดตามดูวาแบบประเมินผลจะเสร็จเรียบรอยทันกําหนดเวลาหรือไม 

 การประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผล (Effectiveness) ของการฝกอบรมนั้น  จะวัดตัวแปร  
๔  ตัวดวยกัน  คือ 

 ๑. ปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม (Reaction)  หมายถึง  การวัดความรูสึกของผูเขา
รับการฝกอบรม  เพื่อประเมินดูวาผูเขารับการฝกอบรมชอบหรือไมชอบ  พอใจ/ไมพอใจโครงการ
ฝกอบรม การวัดปฏิกิริยานี้วัดไดงายที่สุดกวาตัวแปรทุกตัว  สวนใหญมักใชแบบสอบถาม  และการ
สัมภาษณ แนวการวัดปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรมมีหลักกวางๆ คือ 

 

 ๑) ตัดสินใจและตกลงใจวาจะตองการทราบอะไรบางจากผูเขารับการฝกอบรม  หรือ
ตองการใหผูเขารับการอบรมแสดงความรูสึกในเรื่องอะไรบาง  สวนมากจะถามเกี่ยวกับ  ความคาดหวัง
กอนการฝกอบรมและความรูสึกหลังการฝกอบรม  ความเหมาะสมของเวลา  การจัดลําดับหัวขอวิชา  
เนื้อหาสาระวิชา  การบรรลุวัตถุประสงค  ความพอใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ สถานที่อบรม  อุปกรณ  ฯลฯ 

 ๒) การเขียนคําถามตองใหครอบคลุมตามขอ  ๑  

 ๓) ออกแบบฟอรมที่งายตอการรวบรวมขอมูล และผูตอบใชเวลาตอบไมมากเกินไป     

 ๔) พยายามใหผูเขารับการอบรมตอบใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  โดยไมตองให
ผูตอบลงชื่อ 

 ๕) ควรมีเนื้อที่สําหรับใหผูเขารับการอบรมไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในตอนทาย 
 การวัดตัวแปรปฏิกิริยานี้  ถาไดขอสรุปวาผูเขารับการอบรมทุกคนชื่นชอบตอโครงการฝกอบรม
นี้  สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ  อยาดวนสรุปวาโครงการฝกอบรมบรรลุผลตามเปาหมายทุกประการ  แทที่จริง
แลวเปนเพียงการวัดที่เพียงการวัดที่เพิ่งเริ่มตนเทานั้น  ควรจะไดมีการวัดผลดานอื่น ๆ ประกอบดวย
การเรียนรูพฤติกรรมในการทํางานที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอหนวยงาน  ตลอดจน
ประโยชนที่องคการหรือหนวยงานจะไดรับ 

 ๒. การเรียนรู  (Learning)  ในที่นี้หมายถึง หลักหรือขอเท็จจริงและเทคนิคซึ่งผูเขารับการ
อบรมเกิดความเขาใจและสามารถรับไวได 

แนวการวัดการเรียนรูมีหลักกวางๆ คือ 
๑) การวัดการเรียนรูของผูเขารับการอบรมแตละคนควรวัดในเชิงปริมาณได 
๒) ควรมีการวัดผลกอน – หลัง โครงการฝกอบรมนั้นๆ 
๓) การวัดผลการเรียนรูควรยึดวัตถุประสงคเปนพื้นฐาน 



๔๐ 
 

๔) ถาเปนไปไดควรวิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางสถติิ 
 วิธีการวัดการเรียนรูสวนมากใชวัดการแสดงออกของพฤติกรรมในหองฝกอบรม เชน    
ใหฝกภาคปฏิบัติและใชการทดสอบขอเขียน  ทําใหการวัดการเรียนรูวัดไดยาก  เนื่องจากตองมีการ 

เตรียมงานมากมายกวาที่จะวางแผน  สรางเครื่องมือ  รวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล และ
ตีความหมายขอมูลไดครบถวนทุกขั้นตอน 
 ๓.  พฤติกรรม  (Behavior)  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอการ
ทํางานนั้น  เปนสิ่งที่วัดไดยากกวาตัวแปร  ๒  ตัว ดังที่ไดกลาวมาแลว  ผูวัดและประเมินผลจะตองเปน
ผูมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัย 
 ๔.  ผลลัพธของการฝกอบรม (Results) หมายถึงผลประโยชนของหนวยงาน/องคการที่
ไดรับจากการฝกอบรม เชน การลดตนทุน การลดอัตราการลาออก การลาหยุดงาน เพิ่มพูนคุณภาพ
หรือผลผลิต ปรับปรุงขวัญกําลังใจใหดีขึ้น  เปนตน 

 

 สําหรับการวัดผลลัพธของการฝกอบรมนั้นเปนวิธีที่ยุงยากเชนเดียวกับการวัดพฤติกรรม  และ
ตองอาศัยเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรุปผลตองชัดเจน และสามารถพิสูจน
ไดวา  การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  เปนผลจากการฝกอบรมนั้นมิใชผลสืบเนื่องมาจากสิ่งอื่น ๆ 
 วิธีประเมินผลโครงการฝกอบรมที่ครบถวนกระบวนการก็คือ  จะตองวัดใหไดจนถึงขั้น            
วัดผลลัพธ  (Results) แตในทางปฏิบัติก็เปนเรื่องที่เกือบจะตรงกันขาม คือ จะมีความจํากัดในเรื่องตาง ๆ 
มากมายและมีอุปสรรค  ทําใหการประเมินผลโครงการฝกอบรมมักจะทําไดอยางมากก็วัดไดเพียง              
ตัวแปรเพียง  ๒  ตัว  ไดแก  วัดปฏิกิริยา  และวัดการเรียนรู  

 การประเมินผลการจัดฝกอบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ โดยภาพรวมกระทําได 
ในชวงเวลาและลักษณะตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

๑) การประเมินกอนการอบรม  
     เปนลักษณะของการประเมินความรูความเขาใจ  และทัศนคติของผูเขารับการอบรม
กอนดําเนินการฝกอบรม และนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบภายหลังจากการฝกอบรมแลววาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม  มากนอยเพียงใด 

 ๒)  การประเมินภายหลังการอบรม 
 เปนลักษณะของการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแตละโครงการ  เพื่อประเมินผลวาผู
เขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจ และทัศนคติที่เหมาะสมหรือไมเพียงใด  รวมทั้งการประเมิน
หลักสูตรฝกอบรมโครงการนั้นๆ วา มีวิชาใดที่ผูเขารับการอบรมเห็นวาเปนประโยชน   และควรนํามา
บรรจุไวเปนหัวขอในการฝกอบรม  หรือหัวขอวิชาใดที่ไมเปนประโยชนควรตัดออก  เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขหลักสูตรในการฝกอบรมโครงการในรุนตอไป  

 ๓)  การประเมินความเขาใจแตละหัวขอวิชา 
 เมื่อการบรรยายหรือนําอภิปรายแตละหัวขอวิชาสิ้นสุดลง  อาจจะใหมีการประเมินผลเพื่อ
ทราบวาการถายทอดวิชาของวิทยากรนั้นไดรับผลสําเร็จเพียงใด  สวนใหญจะเปนลักษณะของการ
สอบถามความรู  ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ  เพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด  วิธีการบรรยายของวิทยากร
เหมาะสมเพียงใด  เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสมเพียงใด  ฯลฯ 
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 ๔)  การประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
  เปนลักษณะการสอบถามความเห็นของผูเขารับการอบรมวา การบริหารโครงการและการ
ใหบริการแกผูเขารับการอบรมอยูในขั้นนาพอใจมากนอยเพียงใด  มีขอบกพรองในดานใดบาง  ทั้งนี้  
เพื่อใหเจาหนาที่โครงการไดทราบ  เพื่อจะไดนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการ
ดําเนินการในโอกาสตอไป 

 ๕)  การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม 
 เปนลักษณะการติดตามผลการอบรมวา ภายหลังจากการฝกอบรมแลวชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ผูเขารับการอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานบางหรือไม  และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการหรือไม  เทคนิคที่ใชในการฝกอบรมนั้นเปนเทคนิคที่มี
ประสิทธิผลกวาเทคนิควิธีการอื่น ๆ หรือไม  และการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถของ
บุคลากรในองคการโดยการฝกอบรมนั้น  มีความเหมาะสมที่สุดที่จะแกปญหาหรือไม  หรือใชวิธีการอื่น ๆ
แลวจะดีกวา  การประเมินผลลักษณะนี้  ไดแก  การสอบถามจากผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน และ/หรือ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการอบรม  เจาหนาที่ฝกอบรมจะไดขอมูลที่จะนํามาประกอบการพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตร  หัวขอวิชา  รวมทั้งวิธีการในการอบรม หรือแนวทางในการที่จะจัดหลักสูตร
เพิ่มเติมใหแกผูเขารับการอบรมตอไป   
 ในทางปฏิบัติสวนมากจะใชแบบสอบถาม  เพื่อประเมินผลโครงการฝกอบรมโดยใชแบบฟอรม
ตาง ๆ  ตามลักษณะและวัตถุประสงคของการประเมิน  ไดแก  แบบสอบถามรายวิชาหรือแบบประเมินผล
รายวิชา  แบบประเมินผลรวม  แบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ  และแบบประเมินผลโดยวิทยากร  
สําหรับแบบประเมินผลรายวิชานั้นจะใชหลังจากที่วิทยากรบรรยายจบลง  สําหรับแบบประเมินผลรวม
จะใหผูเขารับการอบรมตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการฝกอบรมนั้นๆ  กอนที่จะมีพิธีปดการอบรม  เพื่อใหได
ขอมูลครบถวน นอกจากนี้อาจใชแบบประเมินผลโดยวิทยากร  และแบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ  
ประกอบดวยก็ได  เพื่อประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมในครั้งตอๆ ไป สิ่งที่ควรตระหนัก
อยางยิ่งในการใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่เปนแบบสอบถามก็คือ  ควรจะไดมีการชี้แจงรายละเอียด
ตาง ๆ กอนที่จะใหผูเขาอบรมตอบ  เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงวัตถุประสงคของการประเมิน  

 การเขียนสรุปประเมินผล 
 จะตองเขียนสรุปเนื้อความตามขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม                  
การสังเกต การสัมภาษณ  ฯลฯ  โดยไมใชความรูสกึสวนตัวไปสอดแทรกไวอยางเด็ดขาด  นอกจากนี้ใน
ตอนสุดทายของสรุปประเมินผล  ควรจะไดมีการสรุปสั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง โดยยกประเด็นเฉพาะที่สําคัญๆ 
มาเขียนไวอยางสั้นๆ  

 การเขียนรายงานผลการฝกอบรม 
 การเขียนรายงานผลการฝกอบรมนั้น  ควรจะรีบดําเนินการทันทีภายหลังจากที่ไดทํา            
การสรุปประเมินผลเสร็จ  และในการเขียนสิ่งที่ควรยึดถือไวเปนหลักก็คือ  รายงานควรจะสั้น  กระชับ  
และรายงานจากขอเท็จจริงที่ไดจากสรุปประเมินผล  โดยเขียนอยางวิเคราะหยกมาเฉพาะขอมูลที่สําคัญๆ 
และเปนจุดเดน นอกจากนี้ก็คือควรจะรายงานทั้ งขอดีและขอเสีย รวมทั้ งมีขอเสนอแนะ                     
เพื่อการปรับปรุงโครงการฝกอบรมในครั้งตอไป 
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บทที่  ๔ 
การบริหารความเสี่ยงของการจัดฝกอบรม 

  

 การบริหารความเสี่ยงของการจัดฝกอบรมเปนเรื่องสําคัญและหลีกเลี่ยงไมไดแมจะมี            
การวางแผนหลักสูตร หรือเตรียมความพรอมการบริหารโครงการเปนอยางดี ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอนและความจํากัดของทรัพยากรโครงการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม
จึงตองจัดการความเสี่ยงของโครงการฝกอบรม เพื่อใหปญหาของโครงการลดนอยลงและสามารถดําเนินการ
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

ความหมาย 

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เปนสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของขอจํากัด (Constraint) และ
ความไมแนนอน (Uncertainty) เราตองการเผชิญขอจํากัดและความไมแนนอนของโครงการ ดวยการลด
ความเสี่ยงของโครงการใหต่ํา สุดโดยการขจัดขอจํากัดหรือลดความไมแนนอนลงใหมากที่สุด 

 การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) หมายถึง  การ
จัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห (risk analysis) ประเมิน (risk assessment) 
ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธกับ กิจกรรม หนาที่และกระบวนการทํางาน เพื่อใหองคกร
ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องคกรตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ
เรียกวา อุบัติภัย (Accident ) 

 การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) เปนการปฏิบัติการที่มี
ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง มีลักษณะของการตัดสินใจเชิงรุกเพื่อประเมินสิ่งที่
อาจเกิดความผิดพลาดอยางตอเนื่องหรือประเมินความเสี่ยง ระบุวาความเสี่ยงที่จะตองจัดการคืออะไร และ
ใชยุทธศาสตรเพื่อจัดการความเสี่ยงเหลานั้น 

 การบริหารความเสี่ยงจึงเปนเรื่องสําคัญแมความเสี่ยงนั้นจะยังคงไมหมดสิ้นไปแตก็เปนการ
ควบคุมมิใหปญหาการบริหารโครงการเกิดขึ้นในระดับรุนแรงจนยากแกการแกไขหรือเกินความเสียหายตอ
องคการ การบริหารความเสี่ยงอาจมีขั้นตอนสําคัญ ๘ ขั้นตอน คือ 
 1) การกําหนดโครงสรางพื้นฐานการจัดการ  
 2) การกําหนดของเขตการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  
 3) การวิเคราะหจุดมุงหมายของโครงการ  
 4) การระบุความเสี่ยง  
 5) การวิเคราะหความเสี่ยง  
 6) การวางแผนควบคุมความเสี่ยง 
 7) การควบคุมความเสี่ยง  
 8) การตรวจติดตามความเสีย่ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://en.wikipedia.org/wiki/risk_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/risk_assessment
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 ผูจัดการโครงการจะตองทบทวนจุดมุงหมายของโครงการ ระบุปญหาหรือตัวชี้วัดการ
เปลี่ยนแปลง ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การวางแผนการควบคุมความเสี่ยง เลือกการปฏิบัติการที่
เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงและตรวจติดตามผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ทําใหเกิดความเสี่ยง 

 ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง  มี 4 ดาน ไดแก  
 ความเสี่ยงดานงบประมาณ  
 ความเสี่ยงดานกําหนดการปฏิบัติ  
 ความเสี่ยงดานเทคนิค  
 ความเสี่ยงดานคาใชจาย 

 ผูจัดฝกอบรม จึงตองการมองเห็นอนาคตของโครงการ การเผชิญกับปญหาที่ไมไดคาดการณไว
ลวงหนา และการเขาไปสอดแทรกการดําเนินการใหประสบการณความสําเร็จ โดยศึกษาและทําความเขาใจ
ระหวางการดําเนินการจัดฝกอบรมกับขอจํากัดที่กอใหเกิดความเสี่ยง เมื่อวิเคราะห รูปแบบปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงรวมกับกระบวนการดําเนินงานการจัดฝกอบรมตามตารางของ SIPOC  จะพบวา ผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการจัดฝกอบรม (Stakeholder) และกระบวนการปฏิบัติ จะมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
หรือความไมแนนอนเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงสามารถจําแนกปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการจัดฝกอบรม
ได ดังนี้  

   ความเสี่ยงดานงบประมาณ เชน งบประมาณที่ ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ                   
การจัดเก็บคาลงทะเบียนของผูเขารับการอบรมไมครบถวน 

  ความเสี่ยงดานกําหนดการปฏิบัติ ความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะเกิดจากปจจัยภายนอก 
ไดแก การเมือง หรือผูบริหารกําหนดลักษณะของสถาบันการศึกษา  วิทยากรที่เชี่ยวชาญติดภารกิจดวน 
เทคนิคการถายทอดของวิทยากรเปนเชิงวิชาการสามารถเขาใจไดยาก สวนปจจัยภายในอาจเปนเรื่อง 
ขอจํากัดดานบุคลากรและขอจํากัดดานการเรียนรู โดยทั่วไปความเสี่ยงดานระบบการจัดการจะเปนปญหา
ดานความรูความสามารถ ประสบการณวัฒนธรรมองคการและทักษะการจัดการทีมงาน เชน การระบุ
ประเภทการฝกอบรมผิดพลาด  ขาดความเปนมืออาชีพในการเปนพิธีกร  การกําหนดสถานที่เดินทางยอน
ไปมา เปนตน  

  ความเสี่ยงดานเทคนิค ความเสี่ยงประเภทนี้เปนความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของ
หนวยงานผูซื้อ ความเกี่ยวกันดานนี้คือ ระบบงานจะไมสามารถดําเนินงานไดตามขอกําหนดหรือความ
ตองการของผูซื้อ สวนในแงของหนวยปฏิบัติการความเกี่ยวพันดานนี้คือ ระบบงานจะไมสามารถผลิตตาม
ขอกําหนดหรือ คุณลักษณะเฉพาะตามที่ผูซือ้ตองการได เชน เครื่องมือโสตทัศนปูกรณยังไมมีหรือไมทันสมัย 
อาคารสถานที่สําหรับการจัดฝกอบรมไมสะดวกหรือสะอาดไมเพียงพอ จัดจางยานพาหนะที่มีคุณภาพไมดี 
หรือไมเชี่ยวชาญหรือไมชํานาญเสนทางกรณศีึกษานอกพื้นที่  

  ความเสี่ยงดานคาใชจาย เชน การประมาณการคาใชจายของกิจกรรมตางๆ ผิดพลาด 
กําหนดราคาผิดและตัดสินใจผิดพลาด หรือความผิดพลาดดานการคํานวณคาใชจาย ความไมแนนอนของ
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จํานวนผูเขารับการอบรมหรือผูรวมเดินทางไปกับโครงการ   การถูกหักคามัดจํากรณีไมสามารถทําตาม
สัญญาได 

การจัดการความเสี่ยงของการจัดฝกอบรม 

 จากที่กลาวขางตนเกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงของการจัดฝกอบรมทั้ง ๔ ดานแลว      
ผูจัดฝกอบรมสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได ดังนี ้

 ๑. การบริหารงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปในรายการฝกอบรมของ
สถาบันดํารงราชานุภาพจะไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการบริหารจัดการโครงการ
ในแตละหลักสูตรทุกป จึงตองอาศัยการใชเงินนอกงบประมาณมาจากการจัดเก็บคาลงทะเบียนของผูเขารับ
การอบรม อาศัยขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาใชจายในการจัดฝกอบรมของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ อยางไรก็ตามการบริหารโครงการจัดฝกอบรมตองคํานึงถึงการบริหาร
งบประมาณควบคูไปดวยกันเพื่อใหเกิดความสอดคลองและใชเม็ดเงินไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด  ดวยการ 

  ๑.๑ ประมาณการคาใชจายที่ถูกตองตามระเบียบและใกลเคียงกับสถานการณที่ตองจาย
จริง เพื่อคํานวณคาใชจายฝกอบรมตอคน 

  ๑.๒ จัดทําบัญชีรายรับที่ไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม และกรณีชําระลาชาจะจัดสง
หนังสือแจงเรงรัดการชําระเงินของหนวยงานที่ผูเขารับการอบรมกอนจะจบสิ้นโครงการ 

  ๑.๓ จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการฝกอบรมและตัดบัญชีรายการใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา 

 ๒. การบริหารโครงการฝกอบรม ดวยการแบงหนาที่การทํางานของโครงการใหชัดเจน เนน
การทํางานเปนทีม และที่สําคัญมีการจัดทํารายละเอียดตรวจสอบ (Check List) ในการเตรียมความพรอม
การจัดฝกอบรมทั้งกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินการฝกอบรม 

 ๓. การบริหารหลักสูตรและวิทยากร อาศัยการแสวงหาความรวมมือกับองคกรหนวยงาน
ภายนอก เชน สถาบันการศึกษา หนวยงานพัฒนาบุคลากรของภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ
เฉพาะดาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากร 
  ๓.๑ การกําหนดหลักสูตรของแตละหลักสูตรใหทันตอยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
ของโลก ใหสอดคลองเปนทิศทางเดียวกับการบริหารราชการกระทรวง รัฐบาล  
  ๓.๒ การกําหนดขอบเขตของวิชาใหครอบคลุมและชัดเจน เพื่อคัดสรรวิทยากรไดตรงตาม
คุณสมบัติ และสามารถถายทอดไดถูกตองตามขอบเขตที่กําหนด 
  ๓.๒ การสรางเครือขายในดานวิทยากร พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู
ความสามารถในการเปนวิทยากรมืออาชีพใหกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณของวิทยากรระหวางหนวยงาน หรืออาจมีการทําขอตกลงเบื้องตนกับหนวยงานอื่น
ในการแลกเปลี่ยนวิทยากร ในลักษณะการหาแนวรวมในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 
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 ๔. การกําหนดคุณสมบัติหรือการระบุเกณฑคุณภาพของผูที่เกี่ยวของ (Suppliers) ในการ
บริการหรือวัสดุ อุปกรณ สิ่งของที่ใชในการจัดฝกอบรม  

 ๕. การปรับทัศนคติผูเขารับการฝกอบรม (Customers) เนนความเขาใจถึงวัตถุประสงคของ
การฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม วิธีการประเมินและติดตามผล ขอปฏิบัติในการฝกอบรม รวมทั้งการ
สรางจิตสํานึกกระตุนใหผูเขารับการอบรมตองการพัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร มีจิตใจที่จะใหบริการ
ประชาชน พัฒนาประเทศ มีจิตใจมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
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บทที่ ๕ 
บทสรุป 

 
บทสรุป 
 การพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรกาวไปสูความสําเร็จ หากจะใหสามารถ
ปฏิบัติงานดานการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากจะตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
กระบวนการฝกอบรม และหลักการบริหารงานฝกอบรมแตละขั้นตอนแลว ผูรับผิดชอบงานฝกอบรมหรือผูจัด
ฝกอบรมควรจะตองมีความรูพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตรแขนงตางๆ อยางกวางขวาง นอกเหนือจาก
ความรูดานสังคมศาสตร  เนื่องจากสังคมวิทยา จะชวยเอื้ออํานวยใหสามารถกําหนดหลักสูตร และ
โครงการฝกอบรมไดงายขึ้น มีความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลดวยวิธีการอื่นๆ  
ตลอดจนเขาใจถึงหลักการวิจัยทางสังคมศาสตรอยูบางพอที่จะสามารถทําการสํารวจ เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลที่จําเปนในการจัดฝกอบรม  สําหรับจิตวิทยา จะชวยใหมีความเขาใจถึงหลักการเรียนรูของ
กลุมผูเขาอบรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตอผูเขาอบรมไดอยางเหมาะสม เชน ผูใหญจะมีการเรียนรูเหตุผลใน
การเรียนรู และเรียนรูตอเมื่อเขาตองการจะเรียน เนื่องจากเชื่อมั่นตนเองและมีประสบการณสูง การเรียน
การสอนจึงจะแตกตางกับเด็ก ซึ่งเด็กมีแนวโนมที่จะเรียนรูโดยอาศัยเนื้อหาวิชาและมองการเรียนรูใน
ลักษณะการแสวงหาความรูจากเนื้อหาสาระ ของวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง แตสําหรับผูใหญ ควรจะเปน
ลักษณะใหผูสอนเขาไปมีสวนรวมกับผูเรียนในกระบวนการคนหาความจริง หรือผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู ลักษณะการเรียนที่มุงไปที่ชีวิตประจําวัน (Life-Centered) หรือเนนที่งาน หรือการแกปญหา 
(Task–Centered) มากกวา และผูดําเนินการฝกอบรมยังจําเปนที่จะตองมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้ง
ดานการเขียนและการพูดในที่ชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธดีเพื่อใหสามารถติดตอสื่อสารกับกลุมผูเขา
อบรม และประสานงานกับผูเกี่ยวของอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย 

 การจัดฝกอบรมถาดําเนินการทุกอยางที่กลาวมาขางตนพรอม ผลสําเร็จในการจัดฝก อบรมก็
จะเกิดขึ้น  การคาดหวังในแตละหลักสูตรอาจจะไดไมเต็มรอย เพราะการอบรมแตละหลักสูตรใชเวลาไม
มาก อาจไมสงผลใหผูเขาฝกอบรมเสร็จกลับมาทํางานไดมีประสิทธิภาพโดยเร็ว  แตสิ่งที่ไดรับจากการอบรม 
คือ แนวคิด หรือทบทวนความจําในสิ่งที่ลืมไปแลว นํามาประยุกตใชกับ  การทํางาน  และที่สําคัญการ
ฝกอบรมควรจัดอบรมตอเนื่อง ในหลักสูตรตางๆตามความเหมาะสม 
 
ปจจัยสูความสําเร็จของการจัดฝกอบรม 
 ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการอบรม ไดแก 
 ประการแรก  คือ ผูบริหารองคกร/นโยบาย (ทุกหนวยงาน) ตองเห็นความสําคัญของ การ
พัฒนาบุคลากร และใหความสําคัญตอการอบรม  ถาผูบริหารไมเห็นความสําคัญ ก็ยากที่จะนํามาเปน
เครื่องมือการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองคกรตอไป  ซึ่งผูจัดฝกอบรม ตองเสนอแลวเสนออีก  
 ประการที่สอง  คือ การทําแผนฝกอบรมประจําป ไดทําแผนตามความตองการ และ สอดคลอง
กับปญหาในองคกรหรือไม  มีการทํา Training needs หรือไม  มีการแบงหลักสูตรตามความจําเปนแตละ
ตําแหนง-แตละหนวยงานหรือไม มีหลายๆองคกรทําแผนพัฒนาฝกอบรม และจัดอบรมเพื่อใหเขาระบบ
คุณภาพ/กฎหมายตางๆที่บังคับวาตองจัด เพียงแคจัดใหมีอบรมก็พอโดยไมไดคํานึงถึงผลการพัฒนา
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บุคลากร หรือบางองคกรจัดเพื่อตอบสนองความตองการของคนจัด  โดยลืมมองที่บุคลากรวาตองการ
หรือไม 
 ปจจัยที่สาม  คือ การคัดเลือกวิทยากร ในปจจุบันผูจัดฝกอบรม ตองการวิทยากร                
ที่หลากหลาย ที่มีสาระความรู และตองสนุกดวย จะไดไมนั่งหลับ ก็สามารถคนหาดูไดจากประวัติการเปน
วิทยากร และความถนัดในแตละหลักสูตรของวิทยากร แตมีหลาย ๆ องคกรดูจากชื่อเสียง หรือไมก็เคยมา
บรรยายหลักสูตรนี้แลวชอบ จะจัดอีกหลักสูตรซึ่งไมเกี่ยวกันเลยก็จะใชคนเดิม โดยไมไดสนใจวาวิทยากร
ทานนั้นถนัดหรือชํานาญสอนในหลักสูตรที่ตองการ หรือเปลา ผลเสียก็จะเกิดกับองคกร มากกวาที่จะเกิด
ผลสําเร็จกับองคกร 
 ปจจัยที่สี ่  คือ สถานที่ในการจัด (หองสัมมนา) สําคัญมาก สวนใหญจะมองขามหรือละเลยกัน  
มีหลาย ๆ องคกรใชสถานที่ไมเหมาะกับการอบรม เชน หองจุได 40 คน แตจัดใหผูเขาอบรม 50 คน มีผล
ทําใหหองแนนทํากิจกรรมอะไรลําบาก บางที่ก็จะใหอบรมในหองที่เปนกระจกใสขางนอกเปนพื้นที่ทํางาน มี
ผลทําใหผูเขารับการอบรมไมมีสมาธิ บางที่ก็ใชโรงอาหารในการจัด เปนตน   ซึ่งผลเสียจะเกิดกับองคกร ถา
ถามวาวิทยากรสอนได หรือไม ก็จะไดคําตอบวาสอนได แตไมสัมฤทธิ์ผล 
 ปจจัยที่หา  คือ อุปกรณที่ใชในการอบรม ไดแก LCD  เครื่องเสียง คอมพิวเตอร  เปนตน 
โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับอุปกรณที่พบบอยๆ คือเครื่องเสียงที่ใชเสียงไมดัง หรือไมก็ดังๆ หายๆ หรือไมก็
เสียงสะทอนฟงไมชัด  ถาเครื่องเสียงดีไดยินทั่วถึงทั้งหอง สามารถพูดหนักเบาไดชัดเจน ก็สามารถสราง
บรรยากาศในการอบรมไดดีทีเดียว 
 ปจจัยที่หก  คือ ผูประสานงาน (ผูจัด) ปญหาที่พบบอยคือ จัดหลักสูตรไมตรงกับผูเขาอบรม 
คือจัดตามที่ตนเองมองวาเปนปญหาโดยไมสอบถามหัวหนาฝายแตละฝายกอนวาเปนปญหาจริงหรือไม 
หรือไมก็จัดแบบเอามันตามใจคนจัด เชนจัด Walk Rally เอาแบบหนักๆ เหนื่อยๆ  โดยคิดวาผูเขาอบรม
ชอบ โดยลืมคิดไปวาการทํางานจริง ๆ ไมไดหนักและลําบากขนาดนั้น  หรือไมไดพูดคุย/บอกปญหา แก
วิทยากร หรือใหขอมูลไมครบ ขอมูลที่ผูจัดควรใหแกวิทยากร เชน ปญหาที่เกิดขึ้น  ตําแหนง-หนวยงาน-
อาย-ุเพศ- การศึกษา-จํานวนของผูเขาอบรม เปนตน 
 ปจจัยที่เจ็ด  คือ ผูเขารับอบรม ปญหาที่พบบอย คือไมพรอมที่จะเขาอบรม เชน เขา ๆ ออก ๆ 
เพราะงานไมเสร็จหรือมีงานเรงดวน หรือไมอยากอบรม ไมเห็นความสําคัญของการอบรม เนื่องจากถูก
บังคับเขา เปนตน ตองปลูกฝงผูเขารักการพัฒนาตนเองวาการอบรมไมใชเรื่องนาเบื่อ แตเปนการพักชั่วคราว
จากการทํางาน เพื่อมาหาแนวคิด และแนวทางในการแกปญหาของการทํางานรวมกัน  
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สาระที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  และ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) 

๑. ความหมาย 
 การฝกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง

วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคล
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ผูเขารับการฝกอบรม หมายถึง บุคลากรของรัฐ หรือบุคคลซึ่งมิใชบุคลากรของรัฐที่เขารับการอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม 

บุคลากรของรัฐ หมายถึง ขาราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

เจาหนาที่  หมายถึง บุคลากรของรัฐที่ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามระเบียบนี้และให
หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดวย 

การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณซึ่งกําหนดไวใน
โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม หรือกําหนดไวในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศใหมีการดูงานกอน 
ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศ และหมายความรวมถึงโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หนวยงานของรัฐจัดขึ้น 

๒. สาระสําคัญของการฝกอบรม 

๒.๑ ภาพรวมของการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ การจัดประเภทของการฝกอบรม 
การฝ กอบรมประเภท ก หมายความว า  การฝ กอบรมที่ ผู เ ข า รับการฝ กอบรม                  

เกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ, วิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ/ระดับทรงคุณวุฒิ ,อํานวยการระดับสูง ,บริหารระดับตนและระดับสูง 

การฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่สงเจาหนาที่
เขารับการฝกอบรม 

เปนหนวยงานผูจัดฝกอบรม 

การฝกอบรม 

จัดเอง 

จัดอาหาร ที่พัก 
และยานพาหนะให 

ไมจัดอาหาร ที่พัก 
และยานพาหนะให 
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การฝกอบรมประเภท ข หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน
บุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไปหรือตําแหนงที่เทียบเทาทั่วไประดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน/อาวุโส ,วิชาการระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

๒.๓ บุคคลผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม  
๒.๓.๑ ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม 
๒.๓.๒ เจาหนาที่ 
๒.๓.๓ วิทยากร 
๒.๓.๔ ผูเขารับการฝกอบรม 
๒.๓.๕ ผูสังเกตการณ 

๒.๔ หลักเกณฑการเทียบตําแหนงบุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 
๒.๔.๑ ประธานในพิธี เปด-ปด แขกผูมี เกียรติ ผูติดตาม เจาหนาที่  วิทยากร และ              

ผูสังเกตการณซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหเทียบตําแหนง ดังนี ้
(๑) บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้ง

สุดทายกอนออกจากราชการหรือออกจากงานแลวแตกรณ ี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว 
(๓) วิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก  ใหเทียบเทาขาราชการตําแหนง

ประเภทบริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และวิทยากรในการฝกอบรม
บุคคลภายนอกใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 

(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา
เทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังที่เคยเทียบตําแหนงไวแลว
เปนเกณฑในการพิจารณา 

๒.๔.๒ ผูเขารับการอบรมซึ่งเปนบุคคลภายนอก ใหเทียบตําแหนง ดังนี้ 
(๑) ผูเขารับการอบรมในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียบไดไมเกินสิทธิ

ของขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
(๒) ผูเขารับการอบรมในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหเทียบไดไมเกินสิทธิ

ของขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 

๒.๕ อัตราคาสมนาคุณวิทยากร  
๒.๕.๑ วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ 

 การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท 
 การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ไมเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 

๒.๕.๒ วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ 
 การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท 
 การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

๒.๕.๓ กรณีจําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวาอัตราที่
กําหนดได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
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๒.๕.๔ การฝกอบรมที่สวนราชการจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถาวิทยากรไดรับคา
สมนาคุณจากหนวยงานอื่นแลว ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณจากสวนราชการที่จัดการ
ฝกอบรม เวนแตจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น 

 

หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร 
(๑) บรรยาย     จายไดไมเกิน ๑ คน 
(๒) อภิปรายหรือสัมมนา    จายไดไมเกิน ๕ คน 
(๓) แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ อภิปราย ทํากิจกรรม  จายไดไมเกินกลุมละ ๒ คน  
กรณีมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวใหเฉลี่ยจายไมเกินอัตราและหลักเกณฑที่ระเบียบ

กําหนดไว 
 

การนับเวลาบรรยาย 
(๑) ไมนอยกวา ๕๐ นาที    = ๑ ชั่วโมง 
(๒) ไมนอยกวา ๒๕ นาที แตไมถึง ๕๐ นาที  = ครึ่งชั่วโมง 
(๓) ไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มออกจากเวลาบรรยาย 

๒.๖ อัตราคาอาหารในการฝกอบรม 
 

ระดับการฝกอบรม 

การฝกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน 

ในประเทศ 
ในตางประเทศ 

ในประเทศ 
ในตางประเทศ จัดครบ 

ทุกมื้อ 
จัดไมครบ 

ทุกมื้อ 
จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดไมครบ 
ทุกมื้อ 

การฝกอบรมขาราชการ
ประเภท ก 

ไมเกิน 
๘๕๐ 

ไมเกิน 
๖๐๐ 

ไมเกิน ๒,๕๐๐ ไมเกิน 
๑,๒๐๐ 

ไมเกิน 
๘๕๐ 

ไมเกิน ๒,๕๐๐ 

การฝกอบรมขาราชการ
ประเภท ข 

ไมเกิน 
๖๐๐ 

ไมเกิน 
๔๐๐ 

ไมเกิน ๒,๕๐๐ ไมเกิน 
๙๕๐ 

ไมเกิน 
๗๐๐ 

ไมเกิน ๒,๕๐๐ 

*  ปรับเพิ่มตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําป ๒๕๕๖ เปนวันละ ๓๐๐ บาท ตั้งแต  ๑  ม.ค. ๕๖ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๖.๔/ว๕ ลว.๑๔ ม.ค.๕๖ 

๒.๗ อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณโดยคํานึงถึงความจําเปน

เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการ 

๒.๘ หลักเกณฑการจัดที่พักใหผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ 
๒.๘.๑ ผูเขารับการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพัก

รวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่น
ได หัวหนาสวนราชการที่จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได 

๒.๘.๒ ผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนตําแหนงประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสม
หรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นไดหัวหนาสวนราชการที่จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได 
สวนผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนง
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ประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภท
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได 

๒.๘.๓ ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตามหรือวิทยากร 
ใหพักหองพักคนเดียวหรือหองพักคูก็ได และเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาทีจ่ายจริง 

 

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ 
(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 
๑. การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน ๒,๔๐๐ บาท ไมเกิน ๑,๓๐๐ บาท 
๒. การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ไมเกิน ๑,๔๕๐ บาท ไมเกิน    ๙๐๐ บาท 
 
*  ปรับเพิ่มตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําป ๒๕๕๖ เปนวันละ ๓๐๐ บาท ตั้งแต  ๑  ม.ค. ๕๖ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๖.๔/ว๕ ลว.๑๔ ม.ค.๕๖ 

 
หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ 
กรณีที่ผูเชาพักเพียงคนเดียว 
     คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขา
พักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป 
 

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ 
(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝกอบรม 
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค 

คาเชาหองพัก 
คนเดียว 

คาเชา
หองพักคู 

คาเชาหองพัก 
คนเดียว 

คาเชา
หองพักคู 

คาเชาหองพัก 
คนเดียว 

คาเชา
หองพักคู 

๑ .  การฝกอบรมขาราชการ
ประเภท ก 

ไมเกิน 
๘,๐๐๐ 

ไมเกิน 
๕,๖๐๐ 

ไมเกิน 
๕,๖๐๐ 

ไมเกิน 
๓,๙๐๐ 

ไมเกิน 
๓,๖๐๐ 

ไมเกิน 
๒,๕๐๐ 

๒. การฝกอบรมขาราชการ
ประเภท ข 

ไมเกิน 
๖,๐๐๐ 

ไมเกิน 
๔,๒๐๐ 

ไมเกิน 
๔,๐๐๐ 

ไมเกิน 
๒,๘๐๐ 

ไมเกิน 
๒,๔๐๐ 

ไมเกิน 
๑,๗๐๐ 

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ 
กรณีที่ผูเชาพักเพียงคนเดียว 
     คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขา
พักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป 
     ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบทายระเบียบ 

๒.๙ หลักเกณฑการจายคายานพาหนะ 
กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรม จัดยานพาหนะในการฝกอบรม และออกคาพาหนะให

การเบิกจายคาพาหนะใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
๒.๙.๑ กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัดฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากสวน

ราชการหรือหนวยงานอื่นใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง 
๒.๙.๒ กรณีใชยานพาหนะประจําทาง หรือเชาเหมายานพาหนะใหจัดยานพาหนะตามระดับ

ของการฝกอบรมตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยอนุโลม ดังนี้ 
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(๑) การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เวนแตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ แตถาไมสามารถเดินทางโดยชั้น
ธุรกิจไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

(๒) การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน 

(๓) การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ใหเบิกจายคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และ
ประหยัด 

๒.๙.๓ กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยูในทองที่เดียวกับสถานที่จัดการฝกอบรม สวนราชการที่จัด
ฝกอบรมจะเบิกจายเงินคาพาหนะรับจางไป – กลับ ใหแกวิทยากรแทนการจัดรถรับสงวิทยากรได  

๒.๑๐ กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัด
ใหบางสวน 

ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหแกประธานใน
พิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม เจาหนาที่ วิทยากร ผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ แตถาผูเขารับ
การฝกอบรมและผูสังเกตการณ เปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจายจากตนสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การคํานวณเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางให
นับตั้งแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูจัดการฝกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยง
เดินทางที่คํานวณได ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน 

 

หลักเกณฑการคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง 
 

คาเบี้ยเลี้ยง = จํานวนวันทั้งหมด x อัตราคาเบีย้เลี้ยงเหมาจายตอวัน 
 

หลักเกณฑการคํานวณเวลาในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง 
 

(๑) ใหนับตั้งแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู
หรือปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี 

(๒) ใหนับ ๒๔ ชั่วโมง เปน ๑ วัน ถาไมถึง ๒๔ ชั่วโมง และสวนที่ไมถึง ๒๔ ชั่วโมงนั้นเกิน ๑๒ ชั่วโมงให
นับเปน ๑ วัน (หากเวลาไมถึง ๑๒ ชั่วโมง ไมมีสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบนี้) 

๒.๑๑ การจัดฝกอบรมใหแกบุคคลภายนอก 
กรณีผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดใหบางสวนให

เบิกคาใชจายตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
๒.๑๑.๑ คาอาหาร 

(๑) การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารใหทั้ง ๓ มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะเหมา
จายไดไมเกินคนละ ๒๔๐ บาทตอวัน 

(๒) การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารให ๒ มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะเหมา
จายไดไมเกินคนละ ๑๖๐ บาทตอวัน 
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(๓) การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารให ๑ มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะเหมา
จายไดไมเกินคนละ ๘๐ บาทตอวัน 

๒.๑๑.๒ คาเชาที่พัก ใหเบิกเหมาจายไดไมเกินคนละ ๕๐๐ บาทตอวัน 
๒.๑๑.๓ คาพาหนะเดินทาง ใหเบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน ยกเวนคาโดยสารเครื่องบินใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมที่จะ
พิจารณาใหเบิกจายตามที่จายจริงหรือใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามความจําเปนและเหมาะสม 

๒.๑๒ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการจัดฝกอบรม  
การเบิกคาใชจ ายอื่นๆ ที่จํ าเปนตอการอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝกอบรม               

คาจัดงานพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาหนังสือสําหรับผูเขารับ            
การฝกอบรม คาติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณในการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คากระเปาสําหรับผูเขา
รับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 

๒.๑๒.๑ ใหหัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเปนผูใชดุลยพินิจในการอนุมัติให
เบิกจายไดเทาที่จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนทางราชการ 

๒.๑๒.๒ การดําเนินการจัดหาพัสดุที่จําเปนตองใชในการอบรม ใหจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
ยกเวน คาอาหาร คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม และคาเชาที่พัก ไมตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๒๐๔/ว๒๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๙  

๒.๑๒.๓ รายการตาม ๒.๑๒.๒ หากมีราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณกําหนดไวให
เบิกจายไดเทาที่จายจริงไมเกินราคามาตรฐาน 

๒.๑๓ กรณีสวนราชการสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม  
ใหเบิกคาใชจายได ดังนี้ 
๒.๑๓.๑ คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม ใหเบิกจายเทาที่จายจริงในอัตราที่สวนราชการ 

หรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมเรียกเก็บ 
๒.๑๓.๒ กรณีหนวยงานผู จั ดการฝกอบรมได รวมคาอาหาร ค า เช าที่พัก  หรือ                

คาพาหนะของผูเขารับการฝกอบรมไวทั้งหมด หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไดออกคาใชจาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณ ใหผูเขารับการ
ฝกอบรมหรือผูสังเกตการณงดเบิกจายคาใชจายดังกลาว 

๒.๑๓.๓ กรณีสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก 
หรือคาพาหนะหรือรวมไวบางสวน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานผูจัดฝกอบรมไมออกคาอาหาร  คาเชาที่พัก 
หรือคาพาหนะทั้งหมดหรือออกบางสวนใหผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณเบิกจาย คาใชจายทั้งหมดหรือ
เฉพาะสวนที่ขาดหรือสวนที่มิไดออกให ใหเบิกจายจากตนสังกัดตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยคํานวณเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงการเดินทางใหใชหลักเกณฑ ดังนี ้

 

คาเบี้ยเลี้ยง = จํานวนวันทั้งหมด x อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตอวัน 
 

(๑) การคํานวณเวลา ใหนับตั้งแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี โดยใหนับ ๒๔ ชั่วโมงเปน 
๑ วัน ถาไมถึง ๒๔ ชั่วโมง และสวนที่ไม ๒๔ ชั่วโมงนั้นเกิน ๑๒ ชั่วโมงใหนับเปน ๑ วัน (หากไมถึง ๑๒ ชั่วโมง ไม
มีสิทธิไดเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบนี้) 
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(๒) ในกรณีที่ผู จัดการฝกอบรมจัดอาหารบางมื้อให ในระหวางการฝกอบรมให              
หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตอวัน 

๒.๑๔ อัตราคาเครื่องแตงตัว 
๒.๑๔.๑ การเดินทางไปตางประเทศ ใหเบิกจายไดเฉพาะผูเขารับการฝกอบรมที่เปน

บุคลากรของรัฐหรือเจาหนาที่ โดยใหเหมาจายได ดังนี้ 
(๑) เหมาจายคนละ ๗,๕๐๐ บาท ไดแก ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับ

ปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
(๒) เหมาจายคนละ ๙,๐๐๐ บาท ไดแก ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ

ชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ , ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ
เชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ , ประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับตน ระดับสูง 

๒.๑๔.๒ ประเทศที่ไมสามารถเบิกจายคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมใน
ตางประเทศ มี ๑๔ ประเทศ ไดแก สหภาพพมา เนการาบรูไนดารุสซาลาม  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ราชอาณาจักร
กัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟลิปปนส  สาธารณรัฐสิงคโปร  
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐหมูเกาะฟจิ  ปาปว
นิวกินี รัฐเอกราชซามัว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต 

๒.๑๔.๓ ผูที่เคยไดรับคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศมาแลวใหมี
สิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัวไดอีกเมื่อการเดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากการเดินทางไปตางประเทศครั้งสุดทายที่
ไดรับคาเครื่องแตงตัวเกิน ๒ ป นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย 

๒.๑๕ การจางบุคคลภายนอกจัดฝกอบรม 
สวนราชการผูจัดฝกอบรมสามารถจางบุคคลภายนอกจัดฝกอบรมในโครงการทั้งหมด หรือ

บางสวนไดตามหลักเกณฑและคาใชจายตามระเบียบนี ้
การเบิกจายคาใชจาย ใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการเบิกจาย 

๒.๑๖ การประเมินผลการฝกอบรม 
๒.๑๖.๑ สําหรับผูจัดการฝกอบรม ระเบียบกําหนดใหมีการประเมินผลการฝกอบรมและ

รายงานตอหัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับแตสิ้นสุดการฝกอบรม 
๒.๑๖.๒ สําหรับผูเขารับการฝกอบรม หรือผูสังเกตการณที่เขารับการฝกอบรมที่สวน

ราชการหรือหนวยงานอื่น ใหจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอหัวหนาสวนราชการตนสังกัดภายใน 
๖๐ วัน นับตั้งแตวันเดินทางกลับถึงสถานทีป่ฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 
 

๓. การเทียบตําแหนง กรณีผูเขารับการฝกอบรมไมใชขาราชการ 
๓.๑ ลูกจาง และพนักงานราชการ 

 

ตําแหนง เทียบเทาขาราชการตําแหนง / ระดับ 
ลูกจางทุกประเภท 
 

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

พนักงานราชการ 
- กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค 
 
- กลุมงานบริหารทั่วไป 

เริ่มรับราชการ – ๙ ป 
๑๐-๑๗ ป 
๑๗ ปขึ้นไป 
 

- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 
เริ่มรับราชการ – ๙ ป 
๑๐-๑๗ ป 
๑๗ ปขึ้นไป 
ผูที่ไดรับคาตอบแทนในอัตราสูงสุดของ

บัญชีอัตราคาตอบแทน 
 

 
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
วิชาการ ระดับชํานาญการ 
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 
 
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
วิชาการ ระดับชํานาญการ 
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เริ่มรับราชการ – ๔ ป 
๕ -๑๐ ป 
๑๐ ปขึ้นไป 
ผูที่ไดรับคาตอบแทนในอัตราสูงสุดของ

บัญชีอัตราคาตอบแทน 
 

- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

 
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
วิชาการ ระดับชํานาญการ 
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

 
   ๓.๒ ขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

ตําแหนง เทียบเทาขาราชการตําแหนง / ระดับ 
ระดับ ๑-๒  
ระดับ ๓-๕ 
ระดับ ๖-๗ 
ระดับ ๘ 
ระดับ ๙ 
ระดับ ๑๐ 
 

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน 
วิชาการ ระดับชํานาญการ 
อํานวยการ ระดับตน 
อํานวยการ ระดับสูง 
บริหาร ระดับสูง 



ฎ 
 

   ๓.๓ บุคคลภายนอก 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.6/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ 

กระทรวงการคลังเทียบตําแหนงบุคคลภายนอกซึ่งมิไดเปนขาราชการ ดังนี้ 

 ถามีกฎหมายอื่นกําหนดสิทธิในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสูงกวาระดับ
ที่กระทรวงการคลังเทียบใหก็ใหใชสิทธิในระดับตําแหนงที่กฎหมายนั้นกําหนด 

 ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งกระทรวงการคลังไดเทียบ
ตําแหนงไวแลว เกินกวา ๑ ตําแหนง ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณในการพิจารณา 

 ถามีตําแหนงหนาที่นอกเหนือจากที่กระทรวงการคลังไดเทียบตําแหนงไวแลว ใหอยูใน
ดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการโดยคํานึงถึงตําแหนงหนาที่ปจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
และภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหมาชวยราชการ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและประโยชนตอทางราชการ 

 ถาอยูในระดับสูงกวาที่กระทรวงการคลังไดเทียบตําแหนงไวแลว ใหสวนราชการขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังพรอมทั้งสงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลที่ขอเทียบตําแหนง 
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