
 

 

คูมือการปฏบิัตงิาน : การจัดทําโครงการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา  
 

 

 

 

 การจัดทําโครงการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและมีคุณคาตอองคกร 
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ เปนหัวใจหลักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของประชากรอันเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ อีกท้ังยังเปน 
ผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการกําหนดภาพอนาคตของประเทศในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น การอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูท่ีมีความรู (Knowledge)  
มีความเขาใจ (Understanding) มีทักษะ (Skill) และมีทัศนคติท่ีดี (Attitude) ตอการปฏิบัติงาน  
ทํางานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
ท้ังระบบ จึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ มีคุณคาตามท่ีองคกร
ตองการ 

 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 มีหนาท่ีรับผิดชอบในดานการฝกอบรม พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ ดังนั้น การจัดทําโครงการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา จึงตองมีข้ันตอน วิธีการ 
การดําเนินงานท่ีเปนระบบ 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูจัดทําจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
การจดัโครงการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ข้ึน 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนกรอบ แนวทาง และเปนคูมือในการดําเนินงานดานการจัดโครงการฝกอบรม พัฒนา 
 2. เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาฉบับนี้ ใชสําหรับเปนกรอบ แนวทาง 
และเปนคูมือในการดําเนินงานดานการจัดโครงการฝกอบรม พัฒนา ของกลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 
 

   คูมือการปฏิบัติงาน  
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คําจํากัดความ 
 การฝกอบรม หมายถึง การถายทอดความรูเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ  
และทัศนคติท่ีถูกตอง เหมาะสม เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานและภาระหนาท่ีตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการ
จัดรูปแบบขององคกร รวมถึง เปนกระบวนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมอยางเปนระบบ เพ่ือใหบุคลากร 
มีความรู ความสามารถ มีทักษะ และมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง 
 

 การสัมมนา หมายถึง การประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีกําหนดข้ึนมา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูความ
คิดเห็น โดยขอมูลตาง ๆ จะถูกรวบรวมนํามาใชวิเคราะหรวมกัน ซ่ึงผลจากการสัมมนา จะนํามาซ่ึงขอสรุป
แนวทางในการแกไขปญหา 
 

 โครงการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา หมายถึง การกําหนดหลักสูตร ข้ันตอน วิธีการ ตลอดจน
แนวปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม/สัมมนา และครอบคลุมรายละเอียดท่ีจําเปนอยาง
ครบถวน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี ้
 1. ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
 2. ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 3. ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณ 
 4. ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ
ตางประเทศ 
 6. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย   
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 มีแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยใชกระบวนการ PDCA 
ดังนี้ 
 แนวทางการปฏิบัติงาน มี 3 ระยะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมกอนการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 2. กิจกรรมระหวางการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
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 3. กิจกรรมหลังการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 
 
   
 ระยะท่ี 1 : กิจกรรมกอนการฝกอบรมพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี 1 รางหลักสูตร/โครงการ, สรรหาวิทยากร, กําหนดสถานท่ี 
  ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ/ 
        ประมาณการคาใชจาย 
  ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติดําเนินการ/จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
        /แจงทุกฝายท่ีเก่ียวของ/ขออนุมัติยืมเงิน 
  ข้ันตอนท่ี 4 ประสานการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
  
 ระยะท่ี 2 : กิจกรรมระหวางการฝกอบรมพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการฝกอบรมพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี 6 ประเมินผลการฝกอบรมพัฒนา 
 
 
   
 
 
 
   
 ระยะท่ี 3 : กิจกรรมหลังการฝกอบรมพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี 7 สงหลักฐานเงินยืม 
  ข้ันตอนท่ี 8 สรุปผลการฝกอบรมพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี 9 รายงานผลการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนท่ี 10 เผยแพรผลการดําเนินงาน 
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รายละเอียดการดําเนินงานตามแนวทาง 
ระยะท่ี 1 : กิจกรรมกอนการฝกอบรมพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี 1 รางหลักสูตร/โครงการ, กําหนดตัววิทยากร, กําหนดสถานท่ี 
  1) จัดทํารางหลักสูตร/โครงการท่ีจะฝกอบรมพัฒนา ตามความตองการจําเปนของ
หนวยงานหรือตามนโยบายของหนวยเหนือ โดยระบุปญหาและความจําเปนท่ีจะตองมีการฝกอบรมพัฒนา 
กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม กําหนดกลุมเปาหมาย หัวขอกิจกรรม ขอบเขตเนื้อหา 
  2) กําหนดตัววิทยากร โดยการคัดเลือก สรรหา วิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ 
ประสบการณ และมีความเหมาะสมกับหัวขอท่ีจะบรรยาย ใหความรู หรือการปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ  
  3) สถานท่ี ๆ จะฝกอบรมพัฒนา ตองมีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีกําหนดในหลักสูตร/
โครงการนั้น ๆ มีความพรอมในดานท่ีพัก หองอาหาร หองประชุม/อบรม สถานท่ีประกอบกิจกรรม 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากหลายชองทาง ทางเว็บไซต จากพนักงานขายของโรงแรม ศึกษาสภาพแวดลอม
ดินฟาอากาศในชวงการจัดฝกอบรมพัฒนา เพ่ือเปนขอมูลในการจัดเตรียมความพรอมกอนการฝกอบรม
พัฒนา  
 

 ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ/ประมาณการคาใชจาย 
  1) การจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 
   1.1) ชื่อโครงการ 
  ชื่อโครงการเปนสิ่งสําคัญในการเขียนโครงการ จะเปนตัวบอกใหเรา 
ไดทราบวา จะทําโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผูท่ีจะเขารวมโครงการไดอยางมาก ดังนั้น ควรตั้งชื่อ
โครงการท่ีมีความหมาย มีความสรางสรรค ใชภาษาท่ีติดตา ติดใจ และจํางาย 
   1.2) หลักการและเหตุผล 
  เปนการเขียนเพ่ือชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนท่ีตองจัดทําหลักสูตร/
โครงการนี้ข้ึน อางถึงนโยบาย ขอกําหนด กฎหมาย หรือคําสั่งท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเหตุผลมีน้ําหนักและมี
ความชัดเจน 
   1.3) วัตถุประสงค 
  คือการกําหนดเปาหมาย/เปาประสงคท่ีตองการใหเกิดข้ึนจาการ
ดําเนินการตามหลักสูตร/โครงการ ควรเขียนใหสอดคลอง เชื่อมโยงกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล 
และสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนนั้น ตองวัดและปฏิบัติได โดยระบุเปนขอ ๆ เพ่ือเปนกรอบใหผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติ
ไดตามท่ีกําหนดไวจริง 
   1.4) เปาหมาย 
  หมายถึง ความมุงหมายหรือสิ่งท่ีตองผูรับผิดชอบหลักสูตร/โครงการ
ตองการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยระบุ 2 ทาง คือ เปาหมายเชิงปริมาณ คือ จํานวนหรือปริมาณท่ีตองการ  
และเปาหมายเชิงคุณภาพ คือ ทําแลวไดผลดีมีคุณภาพอยางไร 
   1.5) กิจกรรมและการดําเนินงาน 
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  กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติ ตั้งแตกิจกรรมแรก จนถึงกิจกรรมสุดทาย 
โดยมีเง่ือนระยะเวลามากํากับ และระบุผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมดวย 
 
   1.6) สถานท่ีดําเนินการ 
  ตองกําหนดใหชัดเจน วาจะใชสถานท่ีใดเพ่ือใหตรงกับเปาหมายและ
กิจกรรมของหลักสูตร/โครงการ เนื่องจากตองมีการจองลวงหนา เพ่ือปองกันการจัดกิจกรรมท่ีตรงกัน 
   1.7) งบประมาณท่ีใช 
  เปนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนหลักสูตร/โครงการ ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/โครงการ ตองประมาณการคาใชจายบนพ้ืนฐานของความถูกตอง รัดกุม และเปนไปตามระเบียบ
การเงิน การคลัง และพัสดุของทางราชการ และตองระบุท่ีมาของงบประมาณท่ีใชดวย 
   1.8) การติดตามและประเมินผล 
  ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับหลักสูตร/โครงการ เชน การติดตาม
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ, การสังเกต, แบบสอบถาม เปนตน 
   1.9) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  เปนการคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา สามารถนําไปใชตรวจสอบ
ความสําเร็จของโครงการภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ควรเขียนระบุเปนขอ ๆ ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเปนรายขอ 
  2) การประมาณการคาใชจาย 
  ผูรับผิดชอบหลักสูตร/โครงการ ตองประมาณการคาใชจายในการดําเนินการจัด
ฝกอบรมพัฒนา โดยตองระบุจํานวนวันท่ีจัดอบรม จํานวนผูเขารับการอบรม ใหสามารถถัวจายได 
ทุกรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1) คาสมนาคุณวิทยากร 
  2.2) คาอาหาร (คาอาหารเชา/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น) 
  2.3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  2.4) คาท่ีพัก 
  2.5) คาวัสดุ/คาจัดทําเอกสาร 
  2.6) คาของท่ีระลึกสถานท่ีศึกษาดูงาน 
  2.7) คาจางเหมารถยนต 
  2.8) คาไวนิล 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติดําเนินการ/จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/แจงทุกฝายท่ีเก่ียวของ/ 
                 ขออนุมัติยืมเงิน 
  1) ขออนุมัติดําเนินการตามหลักสูตร/โครงการท่ีไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 
  2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3) แจงทุกฝายท่ีเก่ียวของดําเนินการตามคําสั่ง และเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนา ดังนี้ 
  3.1) ทําหนังสือแจงเวียนผูท่ีเก่ียวของ มอบหมายหนาท่ีตามคําสั่ง 
  3.2) แจงกําหนดการอบรมใหผูท่ีเก่ียวของทราบ พรอมท้ังจัดทําเอกสารตาง ๆ  
จําเปนตอการฝกอบรมพัฒนา  
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  4) ขออนุมัติยืมเงิน และจัดทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ โดยมีเอกสารท่ีตองแนบ ดังนี้ 
  4.1) สําเนาบันทึกขออนุมัติโครงการ 
  4.2) สําเนาโครงการ 
  4.3) สําเนาประมาณการคาใชจาย 
  4.4) สัญญายืมเงิน 
   
 ข้ันตอนท่ี 4 ประสานการดําเนินงาน 
  เปนข้ันตอนการประสานงานดานการฝกอบรมพัฒนา เชน  
  - การประสานวิทยากร  
  - จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณโสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี  
  - อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  
  - เอกสารประกอบการอบรม  
  - คํากลาวเปด-ปด การอบรม  
  - ประสานพิธีกร มอบหมายหนาท่ี 
  - จัดทําบัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมพัฒนา 
  - การจัดหองพัก หองอบรม  
  - การจัดคนข้ึนรถ ในกรณีท่ีเดินทางไปตางจังหวัดเปนหมูคณะ 
  - การจัดแบงกลุมผูเขารับการอบรม กรณีมีการปฏิบัติการกลุม 
  - แบบประเมินผลการฝกอบรมพัฒนา  
    ฯลฯ 
 
ระยะท่ี 2 : กิจกรรมระหวางการฝกอบรมพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการฝกอบรมพัฒนา 
  1) ตอนรับผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และประธานในพิธี 
  2) ลงทะเบียน แจกเอกสารการฝกอบรม 
  3) ควบคุม กํากับ ใหผูเขารับการฝกอบรม เขาหองประชุมตามกําหนดเวลา 
  4) ตรวจสอบความพรอมของหองฝกอบรม เครื่องมือ อุปกรณโสตทัศนูปกรณ คํากลาว
เปด คํากลาวรายงานอีกครั้ง 
  5) พิธีกรแนะนําตาราง เวลาในการฝกอบรม แนะนําวิทยากร เชิญประธานและผูกลาว
รายงานในพิธีเปดการฝกอบรม และแนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  
  6) จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น (ถามีการพักคาง) 
 ข้ันตอนท่ี 6 ประเมินผลการฝกอบรมพัฒนา 
  ประเมินผลการฝกอบรมพัฒนา ทําได 2 ชองทาง ดังนี้ 
  1) แจกแบบประเมินผลการอบรมพัฒนา 
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  2) ใหทําแบบประเมิน/แบบสอบถาม ทางออนไลน 
 
 
ระยะท่ี 3 : กิจกรรมหลังการฝกอบรมพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี 7 สงหลักฐานเงินยืม 
  1) รวบรวมหลักฐานใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานคาใชจายอ่ืน ๆ  และสรุปคาใชจาย
ท่ีใชในการฝกอบรมพัฒนาท้ังหมด เพ่ือเปนหลักฐานในการสงใชเงินยืม ดังนี้ 
  1.1) ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร   
  1.2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  1.3) ใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก (ถามี) 
  1.4) คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายในการเดินทาง (ถามี) 
  1.5) บัญชีลงเวลาการเขารับการฝกอบรม 
  1.6) หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
 ข้ันตอนท่ี 8 สรปุผลการฝกอบรมพัฒนา 
  สรุปผลจากแบบประเมินผลการฝกอบรมพัฒนาตามหลักสูตร/โครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 9 รายงานผลการดําเนินงาน 
  รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือนําขอมูลไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ฝกอบรมพัฒนาในครั้งตอไปใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ข้ันตอนท่ี 10 เผยแพรผลการดําเนินงาน 
  เผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ หรือประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


