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บทน า 

  การบริหารจัดการโครงการผู้ตรวจสอบกิจการ  ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 
ชัยนาท  เป็นวิธีการบริหารจัดการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ให้บริการด้านฝึกอบรม  และเพื่อให้การ
ด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพื่อให้สามารถน า
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกรอบ
ของกฎหมายต่อไปนั้น ศูนย์ฯได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการทุกขั้นตอนของวิธีการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดอบรมต่อไป  เพ่ือให้การบริหารโครงการ  สามารถสนอง
การพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและเกิด ความยั่งยืน เป็นองค์การธุรกิจที่ดี  ของมวลสมาชิกสหกรณ์
ต่อไป 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แนวทางในการบริหารจัดการโครงการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 13 ชัยนาท  จะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจได้น าแนวทางไปประยุกต์ใช้ สิ่งใดที่ขาดความสมบูรณ์  พวกเรา
พร้อมน้อมรับค าแนะน าด้วยความยินดี  และจะน าไปปรับปรุงกระบวนงานการบริหารจัดการโครงการให้ดียิ่งขึ้น 
ต่อไป 
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บทที่ 1 

ความเป็นมา 

ด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามแผนกลยุทธ์ของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์  โดยมีเป้าหมายบุคลากรแต่ละฝ่าย ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ด าเนินการในบทบาทที่เหมาะสม จึงจะร่วมกันขับเคลื่อนงานสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้น าในสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการกลุ่ม ซึ่ง
เป็นบุคคลกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในการน ามาซึ่งความส าเร็จของสหกรณ์ แต่ที่ต้องให้ความส าคัญและด าเนินการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องของสหกรณ์ท่ีเกิดข้ึน ก็คงไม่พ้นผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 53 ความว่าให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด หน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จักต้อง
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ รวมทั้ง  การตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งได้แก่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี การปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารงาน ระบบการควบคุม
งานด้านต่าง ๆระบบสารสนเทศ และ  การตรวจสอบด้านอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ทราบว่าข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีการบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ มีการดูแลรักษาสินทรัพย์ของสหกรณ์
อย่างเหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ รวมถึง
ข้อบังคับ ระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์  

    เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  ที่
ก าหนดไว้  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เห็นความจ าเป็นในการ
พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จึงก าหนดจัดโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามกรอบของกฎหมายต่อไป 

  

 

 

 

1 



   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการหสกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  

 

วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือบุคคลที่สนใจ ได้แก่ นักวิชาการสหกรณ์  นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ 
คณะกรรมการสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์

2. เพ่ือเพ่ือบุคคลที่สนใจ ได้แก่ นักวิชาการสหกรณ์  นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
คณะกรรมการสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขั้นตอนและ
กระบวนการในตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   

3. เพ่ือให้เพ่ือบุคคลที่สนใจ ได้แก่ นักวิชาการสหกรณ์   นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
คณะกรรมการสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ์

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

บุคคลที่สนใจ ซ่ึงได้แก่ นักวิชาการสหกรณ์  นักทรัพยากรบุคคล  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
คณะกรรมการสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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บทที่ 2 

แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ 

  การบริหารจัดการโครงการแต่ละโครงการให้ประสบความส าเร็จนั้น จักต้องค านึงถึงปัจจัยพื้นฐาน
แห่งความส าเร็จ  ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ชัยนาทได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการบริหาร
จัดการโครงการ ประกอบไปด้วย 2  ปัจจัยหลัก  ได้แก่ 

1. กระบวนการฝึกอบรม 

2. การให้การศึกษาอบรมของผู้ใหญ่ 

จาก 2 ปัจจัยหลัก  สามารถอธิบายในรายละเอียดเพ่ือน าไปสู่การบริหารโครงการให้ 
ประสบผลส าเร็จได้ ดังนี้ 

1.กระบวนการฝึกอบรม 

  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการฝึกอบรม  หรือพัฒนาบุคลากรจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจในรูปแบบ หลักวิชา ระบบหรือกระบวนการฝึกอบรม เพ่ือที่จะสามารถท าให้การด าเนินการฝึกอบรม
เป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามกระบวนการฝึกอบรม   จึงจะท าให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ต้องการ 

       กระบวนการฝึกอบรม หมายถึง "กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติในอันที่จะท าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้"  (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน: 1)  เราอาจมอง
กระบวนการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี ้
 

 
 

 

การหาความจ าเป็นใน

การฝึกอบรม 

การสรา้งหลกัสตูร

ฝึกอบรม 

การก าหนด

โครงการฝึกอบรม 

การบรหิารโครงการ

ฝึกอบรม 

การประเมนิผล/ตดิตาม

ผลการฝึกอบรม 
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แผนภาพที่ 1    แสดงกระบวนการฝึกอบม 
 

จากแผนภูมิดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่าการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
แต่ละโครงการควรจะต้องด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพ่ือให้เป็นการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ มีความสมบูรณ์ และเกิดผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
    2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
    3. การก าหนดโครงการฝึกอบรม 
   4. การบริหารโครงการฝึกอบรม 
    5. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 

1.การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
       ในการฝึกอบรมต้องใช้งบประมาณ เครื่องมือ เวลา และต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมาก  ดังนั้น 
เมื่อจะจัดฝึกอบรมต้องค านึงถึงผลที่ได้รับต้องคุ้มค่าหรือแก้ปัญหาตรงจุด ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในทางที่ดีขึ้น  ดังนั้น ในการฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้องหาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม (Training Need)  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อขัดข้องในองค์การนั้น ๆ เสียก่อนว่าปัญหานั้นจะแก้ไข
ด้วยการฝึกอบรมหรือไม่ 

      การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม นักวิชาการได้ให้ความหมายของความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
ขอน ามากล่าวในที่นี้ดังนี ้

      ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  หมายถึง  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อขัดข้องใด ๆ  เรื่องใดเรื่องหนึ่งในการ
ท างาน  เช่น  ความรู้ไม่พอ  ความเข้าใจ  ทัศนคติ  ความช านาญ  และสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม (วิจิตร  
อาวะกุล: 63) 

      ความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง ภาวะที่ไม่พึงปรารถนาที่มีอยู่ในหน่วยงาน จุดอ่อน ปัญหา 
หรือสิ่งบกพร่องที่ไม่พึงปรารถนาในการท างาน ซึ่งอาจจะแก้ไขด้วยการฝึกอบรม (น้อย ศิริโชติ: 38) 

      ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  หมายถึง  สภาพการณ์หรือปัญหาซึ่งจะต้องด าเนินการแก้ไขด้วยการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ได้  (เริงลักษณ์  โรจนพันธ์: 15) 

      การด าเนินการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมนั้น เพ่ือต้องการวินิจฉัยให้แน่ชัดว่ามีความ
จ าเป็นต้องฝึกอบรมหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตอบค าถามของรายละเอียดใน 6 ประเด็น      (5 W+1H) ดังนี้ 
(วิบูลย์ บุญยธโรกุล, 2545 : 46) 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องฝึกอบรม ท าไมจึงต้องจัดการฝึกอบรม (Why) 
     2. ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสมควรได้รับการฝึกอบรม และมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง (Who) 
      3. จะฝึกอบรมในเรื่องอะไรบ้าง  และหลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นอย่างไร (What) 
      4. ควรที่จะฝึกอบรมเมื่อใดจึงจะเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาที่จะแก้ไข 

(When) 
      5. จะอบรมที่ไหน (where) ภายในหรือภายนอกองค์กร 
      6. ควรใช้รูปแบบการฝึกอบรมอย่างไร (How) เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติทั้งในและนอก

สถานที่ การสอนงาน เป็นต้น 
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      ความจ าเป็นในการฝึกอบรมของบุคคล คือ ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานที่ต้องการ  และ

การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่จริงซึ่งช่องว่างระหว่างการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่จริงและการปฏิบัติงานที่ต้อง 
การสามารถเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ได้โดยการฝึกอบรม”  (Wayne F. Cascio อ้างถึงใน ชาญ สวัสดิ์สาลี, 2547 : 39) 
       ความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง สถานการณ์ปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ
บุคคลที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือทัศนคติที่ต้ องการและที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน อันเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือองค์การนั้น ไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่ต้องการที่ก าหนดไว้ ซึ่งความรู้  ความสามารถ ทักษะ หรือทัศนคติที่ต้องการ และที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานนั้น สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาได้โดยอาศัยวิธีการฝึกอบรม (ชาญ  สวัสดิ์สาลี, 2547 : 40) 

      จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของความจ าเป็นในการฝึกอบรม สามารถสรุปได้
ว่า 

      ความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา หรืออุปสรรคจากบุคลากร 
ขององค์กรในเรื่องการท างานในด้านความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ  ทัศนคติ  ความช านาญ  และสามารถแก้ไขได้ด้วย
การฝึกอบรม 

      การหาความหาจ าเป็นในการฝึกอบรม  หมายถึง  การค้นหาสภาพการณ์  หรือปัญหา 
เกี่ยวกับบุคคลในองค์กร  ซึ่งสามารถด าเนินการหรือแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม  เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการไปสู่
จุดหมายหรือเป้าหมายได้  หรือหมายถึง เรื่องที่จะเรียนรู้หรือกระท าหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน 
 

ท าไมต้องหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
        การฝึกอบรมเป็นการ  “ใช้เงิน”  ของหน่วยงาน  ควรกระท าเท่าที่จ าเป็น 
       การฝึกอบรมไม่ใช่ยาวิเศษที่แก้ปัญหาสารพัดโรค  ปัญหาบางอย่างไม่อาจแก้ได้ด้วยการ

ฝึกอบรม 
         ต้องการให้การฝึกอบรมแก้ปัญหาให้ตรงจุด  

        การฝึกอบรมมิใช่การให้การศึกษา โดยปกติผู้ใหญ่ย่อมสนใจเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการรู้หรือ
สนใจเท่านั้น 

ควรหาความจ าเป็นเมื่อใด 
        เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุเกิดจากขาดความรู้ ความช านาญ 
        เมื่อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนไป จ าเป็นต้องอบรมใหม่เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ด ี
        เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่ 
        เมื่อพนักงานมีความต้องการในการฝึกอบรม 
        เมื่อหน่วยงานมีนโยบายและแผนพัฒนา 
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        ประเภทของความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
       ประเภทของความจ าเป็นในการฝึกอบรมสามารถแบ่งได้หลายวิธี ในที่นี้น าเสนอการ 

แบ่งโดยใช้วิธีการค้นหาเป็นหลัก คือ 
       1) ความจ าเป็นที่ปรากฏชัดแจ้ง คือ ความจ าเป็นที่ไม่จ าเป็นต้องค้นหา แต่ถ้าหากพบว่ามี

สภาพการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นก็ควรจะพิจารณา ถึงการจัดฝึกอบรมได้เลย เช่น  เมื่อมีโครงการใหม่งานใหม่ มีบุคลากร
เข้ามาท างานใหม่  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน หรือปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการปรับปรุง
งาน หรือแผนพัฒนาอาชีพ (Career Planning)  เมื่อมีความจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ เช่น  การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน เช่น จาก
การรื้อปรับกระบวนการท างาน (Re-engineering) ในหน่วยงาน  

       2) ความจ าเป็นที่ต้องค้นหา  คือ  ความจ าเป็นที่ปรากฏผลออกมาในรูปลักษณะต่าง ๆ เราจึง
จ าเป็นต้องมีการ วิเคราะห์จากผล เหล่านั้น เพ่ือน าไปสู่สาเหตุว่าสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมหรือไม่  สิ่ง
บอกเหตุ  หรือ  ลักษณะอาการของความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่ต้องค้นหา  เช่น ผลผลิตของงานตกต่ า หรือผลงาน
ไม่ได้มาตรฐาน งานเสร็จไม่ทันก าหนดเวลาบ่อย ๆ มีอัตราการร้องทุกข์หรือความไม่พอใจในผลผลิต หรือผลงานสูง 
งานบริการล่าช้า   เสียเวลา  และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูงกว่าปกติ 
เป็นต้น 
 

    2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  
      การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การน าเอาความจ าเป็นในการฝึกอบรมซึ่งมีอยู่ชัดเจนแล้วว่า 

มีปัญหาใดบ้าง ที่จะสามารถ แก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร  และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการ
จะเปลี่ยนแปลงเป็นด้านใดนั้น   มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นหลักสูตร    โดยอาจประกอบ ด้วยวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม หมวดวิชา หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิชา เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม เทคนิค
หรือวิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงล าดับหัวข้อวิชาที่ควรจะเป็น ตลอดจนการก าหนดลักษณะของวิทยากร
ผู้ด าเนินการฝึกอบรม   ทั้งนี้ เพ่ือจะท าให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจนท าให้สิ่งที่เป็นปัญหาได้รับการแก้ไขลุล่วงไปได้  หรืออาจท าให้ผู้เข้ารับการอบรม   ท างานที่ ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มใจยิ่งขึ้น 

      ชาญ  สวัสดิ์สาลี (2547:65-66) การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมว่า หมายถึง การก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรฝึกอบรม นับตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หัวข้อวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
ฝึกอบรม ขอบเขตของหัวข้อวิชาต่างๆ เทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรมที่ใช้ รวมถึงระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชา และ
ระยะเวลาของการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร ฯลฯ   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ มีทักษะ และ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนั้น  

      วิจิตร  อาวะกุล (2540:141-142)  ได้ให้แนวคิดและหลักในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ
ฝึกอบรม ดังนี้ 

       
 
 
 
 

6 



   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการหสกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  

 
1. การก าหนดความมุ่งหมาย นโยบาย ของหลักสูตร เป็นการก าหนดพฤติกรรมที่เราต้องการ 

เปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานที่เราต้องการบรรลุถึง 
       2. การบรรจุวิชาต่าง ๆ ลงในหลักสูตร เลือกวิชา จัดเนื้อหา วิทยากร กิจกรรม เทคนิควิธี การ
ฝึกอบรม ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเกิดการพัฒนาจนบรรลุวัตถุประสงค์ 
       3. การน าหลักสูตรไปด าเนินการ  หรือบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
ส่วนนี้ส าคัญอยู่ที่การเลือกผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร เทคนิค วิธีการฝึกอบรม จิตวิทยา 
โสตทัศนศึกษา บรรยากาศ ฯลฯ ของการฝึกอบรม 
       4. การประเมินผลหลักสูตร เพ่ือน าผลมาปรับปรุงแก้ไขในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา
ล าดับขั้นตอน การถ่ายทอดของวิทยากร เทคนิคที่ใช้ การฝึกปฏิบัติ  วิธีการต่าง ๆ  เมื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ออกไปแล้วจึงน ากลับมาใช้ แล้วท าเช่นนี้ซ้ าต่อไปเรื่อย ๆ เป็นวงจรของการพัฒนาหลักสูตร ช่วยให้หลักสูตรได้รับ
การพัฒนาขึ้นแข็งแกร่งข้ึน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม  หมายถึง  วิชา เนื้อหาสาระ และวิธีการที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดทัศนะคติและความสามารถอันจะยังผลให้เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  ในหลักสูตรฝึกอบรม ควรจะประกอบด้วย 

1) หมวดหัวข้อและหัวข้อวิชา ได้แก่ หัวข้อวิชาต่าง ๆ เพราะเป็นเนื้อหา สาระ ส าหรับ 
ผู้เข้ารับการอบรมควรจะได้เรียนรู้ 

     2) วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา หมายถึง แต่ละวิชามีจุดประสงค์อะไรจึงควรจะเขียนให้ชัดเจนใน
รูปวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

      3) เนื้อหาสาระของแต่ละหัวของวิชาใน ข้อ 1 มีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด 
     4) เทคนิคหรือวิธีการอบรม เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 
      5) ระยะเวลาของแต่ละวิชา ก าหนดระยะเวลา เช่น วิชา ก. 3 ชั่วโมง เป็นต้น 
      6) วิทยากรในแต่ละวิชา ได้แก่ชื่อวิทยากรที่เชิญมา 
      7) ตารางการฝึกอบรม ได้แก่ตารางการฝึกอบรม ซึ่งคล้ายกับตารางสอน 

    ขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร มีล าดับขั้นที่ส าคัญ ดังนี้  
      1) การวิเคราะห์และระบุความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
      2) การก าหนดหัวข้อวิชา และหมวดข้อวิชา 
      3) การจัดล าดับเนื้อหาวิชา 
      4) การก าหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา 
      5) การก าหนดเทคนิคการฝึกอบรม 
      6) การก าหนดระยะเวลาของแต่ละวิชา 
      7) การก าหนดวิทยากร 
      8) การเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 
      9) การจัดท าตารางการฝึกอบรม 
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หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมที่ดีนั้น   จะช่วยให้ผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรมสามารถด าเนินการได้ 

เป็นอย่างดี หมายถึงว่า เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดฝึกอบรมและบรรดาผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบว่าโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์อะไร ก าลังจะท าอะไร เมื่อไร และอย่างไร เพ่ือให้การจัดการฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้   จะเห็นได้ว่า   หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องวางแผนและ
ด าเนินการล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการฝึกอบรม 
        ดังนั้น  หลักสูตรการฝึกอบรมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อความส าเร็จในการจัดฝึกอบรม  เพราะ
เป็นการประมวลกิจกรรม และประสบการณ์ทั้งหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้รับการอบรมได้เกิดการพัฒนาทุกด้านตามที่
ต้องการ  หลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจของการฝึกอบรม  คือ  เป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม และ
วิทยากรได้ยึดถือและปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ 

        การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       เพ่ือก าหนดว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว  จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความช านาญหรือทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการท างานเพ่ือ
พัฒนาองค์กรของตน  

   การก าหนดหัวข้อวิชา 
                 การวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาข้อมูล เพ่ือจะได้น าหัวข้อวิชาต่าง ๆ มาจัดล าดับความส าคัญ
ต่อเนื่องกัน เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เข้าใจได้ง่ายข้ึน รวมทั้งวิทยากรผู้บรรยายวิชาต่าง ๆ จะได้เข้าใจตรงกันถึง
ขั้นตอน  และเป้าหมายของหลักสูตร 

       การก าหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา 
                 น าเอาหัวข้อวิชาต่าง ๆ มาก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
หัวข้อวิชาต่าง ๆ  ในการน าไปประยุกต์และปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพโดยการ
เขียนวัตถุประสงค์   เน้นให้อยู่ในลักษณะของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective)  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

-  ใครคือบุคคลที่ต้องการ  (Audience) 
-  พฤติกรรมใดที่ต้องการเปลี่ยน  (Behavior) 

   -  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง  (Conditions) 
   -  การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในระดับใด จึงจะเป็นที่ยอมรับ  (Degree) 

       การก าหนดแนวการอบรม หรือเนื้อหาวิชา หรือประเด็นส าคัญ 
         ในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องปรึกษาหารือกับผู้ช านาญการในวิชานั้น ๆ เพ่ือก าหนดเนื้อหาวิชาให้ชัดเจน  
และมีล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้  ประเด็นไหนเป็นประเด็นส าคัญ ประเด็นไหนควรจะเป็นประเด็นรอง เนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ ควรประกอบด้วย ทฤษฎี แนวความคิด หลักการต่าง ๆ  ตลอดจนแนวทางการน าไปปรับใช้ 

       การก าหนดเทคนิค หรือวิธีการอบรม และสื่อการสอน 
       การที่วิทยากรจะถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เข้ารับการอบรมได้นั้น   จะต้องมีเทคนิคการฝึกอบรมที่ดี

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม รวมทั้งสื่อที่น ามาใช้ใน
การฝึกอบรม  จะต้องก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
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 ความรู้                               เทคนิค                    การเรียนรู้                       วัตถุประสงค์                     
 ความเข้าใจ   - บรรยาย                                               ของการฝึกอบรม 
 ทัศนคติ                             - อภิปราย                                                          
 ความช านาญ                         - ฝึกปฏิบัติ 
                                       - ยกตัวอย่าง  
                                       
 
ภาพที่ 2   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคในการฝึกอบรมกับกระบวนการเรียนรู้       

 
  เทคนิคการฝึกอบรม  คือ วิธีการฝึกอบรมที่วิทยากรสามารถใช้ในการถ่ายทอดความรู้ อาจจะมี

ความแตกต่างในรายละเอียดการใช้  และผลของการใช้  ซึ่งวิทยากรต้องทราบถึงข้อดี  และความเหมาะสมในการ
น ามาใช้กับหัวข้อวิชานั้น ๆ 

เทคนิคในการฝึกอบรม  แบ่งเป็น  4  ประเภท  คือ 
        1. ประเภทมุ่งเน้นบทบาทของวิทยากรเป็นหลักในการเรียนรู้  เรียกว่า  “จุดศูนย์กลางการเรียน

รู้อยู่ที่วิทยากร” (Instructor Centered) ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การสาธิต เป็นต้น 
        2. ประเภทมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีบทบาทร่วมในการเรียนรู้ ได้แก่  การแสดงบทบาทสมมุติ  การ

ระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม  เทคนิคการใช้เกมต่าง ๆ  เป็นต้น 
        3. ประเภทพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล เช่น การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง บทเรียนส าเร็จรูป  การสอน

งาน  เป็นต้น 
        4. ประเภทใช้สื่อในการฝึกอบรม หมายถึง โสตทัศนูปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับ

รู้จากประสาทสัมผัสการเรียนรู้ได้มากขึ้น  เช่น  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ วิดีโอ  สไลด์  เป็นต้น 

          เกณฑ์ในการเลือกเทคนิคในการฝึกอบรม 
                  ในแต่ละวิชาอาจจะเลือกให้เทคนิคการฝึกอบรมได้หลายเทคนิคร่วมกันได้  ดังนั้นการเลือกใช้
เทคนิคการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  คือ 
                  (1)  ผู้เข้ารับการอบรม 
                       - พ้ืนฐาน และประสบการณ์ คือ ผู้เข้าอบรมจะต้องมีความรู้  และประสบการณ์ 
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมบ้างแล้ว ควรจะใช้เทคนิคแบบผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วม จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น            

- จ านวน  บางเทคนิคหากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมากก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้อาจต้อง 
ใช้เทคนิคการบรรยาย  หรืออภิปราย 

- ความแตกต่างระหว่างผู้เข้าอบรม  หากผู้เข้าอบรมมีความแตกต่างกันมาก  ควรใช้ 
เทคนิคที่จะดึงเอาประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมมาใช้ให้มากท่ีสุด  หรือเทคนิคประเภทพัฒนาเฉพาะบุคคล 
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(2)  วัตถุประสงค์ 

                        จะต้องพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ในเรื่องใด ลึกซึ้งเพียงใด ถ้าต้องการให้ผู้
เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  เกิดทักษะหรือความช านาญ   อาจเลือกใช้เทคนิคประเภทพัฒนาเฉพาะตัว 

        (3)  ข้อดีและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิค 
                         ก่อนจะเลือกใช้เทคนิคใด จะต้องวิเคราะห์เทคนิคนั้น ๆ ให้ดีก่อนว่าเหมาะสมเพียงใด  มีจุดดี
และข้อจ ากัดตรงไหน 

        (4)  วิทยากร 
                         ควรจะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันกับวิทยากรในวิชานั้น  ว่าจะใช้เทคนิคใด 

(5)  เนื้อหาวิชา 
                      พิจารณาว่าเป็นการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ ซึ่งจะใช้
เทคนิคต่างกันไป และเป็นเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับอะไร 

        การก าหนดเวลาในการฝึกอบรม 
       ในการก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อวิชา ควรจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ  ดังนี้ 
       (1) ความจ าเป็นในการฝึกอบรม จะต้องพิจารณาความจ าเป็น  ปัญหาและความส าคัญของเรื่องนั้น 

ๆ ถ้าเป็นปัญหาที่มีความจ าเป็นและส าคัญ  ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้นด้วย 
       (2) วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา จะต้องพิจารณาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาว่า 

ต้องการให้เรียนรู้ในเรื่องใด ถึงระดับใด ถ้าเป็นการเรียนรู้ทักษะ วิชาที่ยากก็ต้องใช้เวลานาน 
       (3) ประเภทของการเรียนรู้ ถ้าเป็นการเรียนรู้ทักษะ และทัศนคติก็จะต้องใช้เวลามากกว่าการเรียน

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
       (4) เทคนิคการฝึกอบรม  การใช้เทคนิคในการฝึกอบรมในแต่ละเทคนิค  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ จะ

ใช้เวลาแตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นเทคนิคการระดมสมองจะใช้เวลาไม่มาก   แต่ถ้าใช้เทคนิคในการอภิปรายกลุ่มจะใช้
เวลามากกว่า 

       (5) ผู้เข้ารับการอบรม  ต้องศึกษาพ้ืนฐานความรู้  และความต้องการของผู้เข้าอบรม หากเป็นเรื่อง
ใหม่  ก็ต้องใช้เวลามากกว่าเรื่องเดิมที่มีความรู้อยู่บ้างแล้ว และถ้าเป็นเรื่องที่ผู้เข้าอบรมสนใจต้องการเรียนรู้  ก็ต้อง
ใช้เวลามากข้ึน 

 
        การก าหนดวิธีการประเมินผล 

            เมื่อสร้างหลักสูตรส าเร็จแล้ว จะต้องก าหนดวิธีการประเมินผลการฝึกอบรม  อาจจะต้องพิจารณา
เฉพาะของแต่ละวิชาก็ได้  ซึ่งจะได้ก าหนดวิธีการประเมิน  อาจจะเป็นแบบทดสอบ  แบบส ารวจ หรือพิจารณาผล
การปฏิบัติงานในวิชานั้นในทางปฏิบัติ ในการประเมินผลรายวิชานั้น  จะยึดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาเป็นหลัก  
เสร็จแล้วจะประเมินผลการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หากมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น หรือสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ปฏิบัติได้  ก็สามารถบอกได้ว่าการฝึกอบรมนั้นประสบผลส าเร็จอยู่ในระดับที่ต้องการ  หรืออาจใช้วิธีการ
วิเคราะห์  เจาะลึก  สังเกต  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อไป 
หลังจากท่ีเข้ารับการอบรมแล้ว  มาเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการฝึกอบรมก็ได้  
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3. การก าหนดโครงการฝึกอบรม  
       การก าหนดโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการด าเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการ

เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่เรียกว่า  "โครงการฝึกอบรม" เป็นการระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ตั้งแต่เหตุผลความเป็นมา หรือความจ าเป็นในการฝึกอบรม  หลักสูตร  หัวข้อวิชาต่างๆ วิทยากร คุณสมบัติของผู้ที่
จะเข้ารับการอบรม  วันเวลา  สถานที่อบรม  ประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดด้านการบริหารและ
ธุรการต่าง ๆ ของการฝึกอบรม ทั้งนี้ เนื่องจากการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ที่จะ
เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และที่ส าคัญคือ ผู้บริหาร
ซึ่งมีอ านาจอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย จ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการฝึกอบรม โดยใช้โครงการ
ฝึกอบรมที่เขียนขึ้นเป็นสื่อนั่นเอง 

       โครงการฝึกอบรม หมายถึง การก าหนดหลักสูตร ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

       โครงการฝึกอบรม คือ กิจกรรมที่ระบุรายละเอียดถึง การปฏิบัติงาน อย่างมีขั้นตอน ของการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่ประสานสอดคล้องกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ เป็นแผนงานของการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ.) 

       หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมที่ดีนั้น    จะช่วยให้ผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรมสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 
อะไร  ก าลังจะท าอะไร เมื่อไร และอย่างไร เพ่ือให้การจัดอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น  และบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะต้องวางแผนและด าเนินการ
ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

       1) มีความกะทัดรัดชัดเจน 
       2) ใช้ภาษาง่าย ๆ ให้เป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป 
       3) ควรระบุว่าต้องการจะให้เกิดพฤติกรรมชนิดใดขึ้น หรือต้องการจะแก้ไขปัญหาใด 

4) มีความเป็นไปได้ 
       5) สามารถท่ีจะวัดหรือประเมินผลได้ 
       6) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักหรือนโยบายของหน่วยงาน 
       7) ถ้ามีวัตถุประสงค์หลายอย่าง ควรจะออกแบบเป็นข้อ ๆ ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ 
       8) วัตถุประสงค์ประกอบควรจะเรียงล าดับอยู่ในส่วนสุดท้ายของวัตถุประสงค์ท้ังหมด 

       รูปแบบ/โครงสร้างในการเขียนโครงการฝึกอบรม 
       จากข้อเขียนต่าง ๆ ของนักวิชาการด้านการบริหารงานฝึกอบรม สรุปได้ว่า การเขียนโครงการ

ฝึกอบรม ควรจะประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อโครงการ   โดยท่ัวไป ชื่อโครงการมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

             ส่วนที่ 1  เป็นประเภทของโครงการ โดยทั่วไปมักใช้ชื่อโครงการ 3 ประเภท คือ 
    1. โครงการฝึกอบรม มักจะหมายถึง โครงการที่เน้นถึงการจัดประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้มีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  และทัศนคติในสิ่งที่บกพร่องเป็นปัญหา  หรือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่จ าเป็น โดยเทคนิค วิธีการฝึกอบรม อาจมีหลายชนิดประกอบกัน แต่มักจะเน้นการบรรยายเป็น
ส่วนประกอบส าคัญ 
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   2. โครงการสัมมนา มักจะหมายถึง  โครงการที่มีลักษณะเป็นการประชุมโดยการเชิญผู้ 

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานหรือเรื่องที่ก าหนด มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เทคนิควิธีการ ที่ใช้มักจะเป็นเทคนิค  ที่เน้นกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง 

    3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง   การฝึกอบรมที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความสามารถ
หรือทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยเน้นการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าอบรมเป็นส าคัญ 

    ส่วนที่ 2  เป็นลักษณะหรือความเกี่ยวข้องของโครงการ ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรือเกี่ยวกับใคร 
ส่วนใหญ่มักจะก าหนด ชื่อโครงการใน 3 ลักษณะ คือ 

    1. ก าหนดตามต าแหน่งงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการยุคใหม่ การฝึกอบรมนักบริหารงานระดับต้น การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ 

    2. ก าหนดตามลักษณะของเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตร  เช่น  การฝึกอบรมเทคนิคการน าเสนอ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผน
การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel for Windows การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อรื้อปรับกระบวนการท างานในส านักงาน ฯลฯ 

3.ก าหนดตามลักษณะของเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตร และต าแหน่งของผู้เข้ารับ 
อบรมประกอบกัน เช่น การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ข้าราชการฝ่ายบริการทางวิชาการและธุรการ การฝึกอบรมการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร การสัมมนาการบริหารส าหรับผู้บังคับบัญชา ฯลฯ 

2. หลักการและเหตุผล หรือ เหตุผลและความจ าเป็น 
กริช อัมโภชน์  (2545)  ได้อธิบายถึงแนวการเขียนหลักการและเหตุผล ไว้พอสรุปได้  ดังนี้ 
2.1 หลักการที่ควรเป็นหรือควรยึดถือปฏิบัติ 
2.2 สภาพหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมของผู้ที่ควรจะต้องมาเข้า

รับการฝึกอบรม) ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากหลักการที่ควรจะเป็น และเป็นสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนา 
2.3 ระบุถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเบี่ยงเบนระหว่างหลักการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่า

เสียหายเพียงใด หรือมีความรุนแรงแค่ไหน หากปล่อยทิ้งไว้จะเสียหายมากน้อยอีกสักเท่าใด 
2.4 ระบุว่าความเบี่ยงเบนจากหลักการหรือสภาพที่ควรจะเป็นหรือปัญหาตามข้อ 2) นั้นเป็น

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม อย่างไร และเพียงใด 
2.5 สรุปว่า เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องฝึกอบรมใคร ในเรื่องอะไร 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 
  นักวิชาการด้านการฝึกอบรมกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่ดีควรเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม กล่าวคือ ระบุไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง โดยเป็น
พฤติกรรม   ซึ่งสามารถสังเกตได้และวัดได้   เพ่ือจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการประเมินผลและติดตามผล 

ดังนั้น เมื่อจะเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม เราอาจยกวัตถุประสงค์ในการ 
ฝึกอบรม ซึ่งได้ก าหนดขึ้น  โดยการเขียนในขั้นตอนของการก าหนดหลักสูตร  มาทบทวนว่ามีองค์ประกอบของ
วัตถุประสงค์ที่ดี ดังนี้ หรือไม่ 
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3.1 สามารถเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
3.2 เฉพาะเจาะจง ไม่กว้างจนเกินไป มิฉะนั้นจะท าได้ยากและวัดยาก 
3.3 ระบุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ว่าสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนคืออะไร 
3.4 จะต้องสามารถวัดได้ ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ 
3.5 มีความเป็นไปได้ ไม่เลื่อนลอย หรือท าได้ยากเกินความเป็นจริง 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
เป็นการระบุว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

นั้นมีคุณสมบัติอย่างไร ดังนี้ 
4.1 เป็นบุคลากรฝ่ายใด หรือด ารงต าแหน่งใด ระดับใด และสังกัดหน่วยงานใดบ้าง 
4.2 ระบุระดับความรู้พื้นฐาน ว่าจะต้องได้ผ่านการฝึกอบรมใดมาก่อน หรือต้องม ี

ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ใดอยู่แล้วบ้าง หรือ ในบางหลักสูตรอาจจ าเป็นต้องระบุวุฒิการศึกษา ก็ได้  
a. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ หรือก าลังจะได้รับ 

มอบหมายงานใด แล้วแต่ความจ าเป็น ของแต่ละโครงการ  
b. อาจระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถในการมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด 

หลักสูตรหรือเกี่ยวกับการยินยอมอนุญาต ของผู้บังคับบัญชาด้วยก็ได้ (ในกรณี หลักสูตรฝึกอบรมระยะยาว) 
c. อาจระบุว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานใดบ้าง จ านวนกี่คน คิดเป็น 

จ านวนรวมเท่าไร และหากจะมีการจัดแบ่ง เป็นรุ่น คาดว่าจะมีกี่รุ่น และรุ่นละเทา่ใดด้วยก็ได ้

5. หลักสูตรฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ผู้เขียนโครงการฝึกอบรม จะต้องน าหลักสูตรและรายละเอียดหัวข้อวิชาที่ 

ได้รับการสร้างหรือพัฒนาไว้แล้วตามข้ันตอนมาบรรจุลงในโครงการฝึกอบรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
5.1 ระบุหลักสูตรฝึกอบรมและหัวข้อวิชาทั้งหมดท่ีจะท าการฝึกอบรม โดยเรียง 

ตามล าดับหมวดวิชาและหัวข้อวิชา ที่อยู่ในแต่ละหมวด (ถ้าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะยาว และมีหลายหมวด) 
พร้อมทั้งระบุจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดไว้ด้วย 

5.2 ระบุรายละเอียดของหัวข้อวิชาทุกหัวข้อวิชา โดยเรียงตามล าดับตามที่ระบุไว้ใน 
หลักสูตรโดยในรายละเอียดของ แต่ละหัวข้อวิชา จะประกอบด้วย ชื่อหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ แนวการอบรม/
ประเด็นส าคัญ วิธีการ/เทคนิคฝึกอบรม และระยะเวลาฝึกอบรม 

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
การเขียนระยะเวลาฝึกอบรม หมายถึงการระบุว่า 

  6.1 การฝึกอบรมจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ใด ถึงเมื่อใด ตรงกับวันอะไรบ้าง และรวมกันแล้วเป็น
ระยะเวลาเท่าใด จ านวนกี่วันท าการหรือก่ีชั่วโมง 
  6.2 ระบุด้วยว่าวันฝึกอบรมตรงกับวันอะไรบ้าง (เช่น วันจันทร์-ศุกร์) ทั้งนี้ เนื่องจากการฝึกอบรม
บางโครงการ อาจใช้เวลาฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ไม่ติดต่อกัน เช่น อาจเป็นทุกวันจันทร์และพุธ ของแต่ละสัปดาห์ โดย
เริ่มตั้งแต่วันที่เท่านี้ จนถึงอีกวันที่หนึ่งก็ได้ ผู้เขียนโครงการจ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันความเข้าใจผิดด้วย
ว่า รวมแล้วเป็นวันฝึกอบรมกี่วัน 

นอกจากนั้น การก าหนดวันที่จะฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถ้าหากไม่รอบคอบพอ 
อาจก่อให้เกิดปัญหาว่าผู้ที่ควรจะมา เข้ารับการฝึกอบรมอาจไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ มีปัจจัยที่ควรค านึง
ในการก าหนดวันฝึกอบรม คือ 
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1) ลักษณะการปฏิบัติงาน ผู้จัดโครงการควรค านึงถึงลักษณะการปฏิบัติงานของผู้เข้า 

อบรมว่าจะต้องมีช่วงใดของปีหนึ่ง ๆ ที่สามารถจะมาเข้ารับการฝึกอบรมได้สะดวกกว่าช่วง เวลาอ่ืน ๆ หรือช่วงใดที่
จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างแน่นอน เช่น หากผู้ที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชี ก็จะต้องมีปริมาณงานมากและเร่งด่วน ในช่วงใกล้จะสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ย่อมไม่สามารถมาเข้าฝึกอบรม
ในช่วงดังกล่าวได้ 
  2) เทศกาลและวันที่ควรยกเว้น ในช่วงใกล้เทศกาลที่ส าคัญ ๆ  เช่น  ปีใหม่  สงกรานต์  และ
ตรุษจีน เป็นช่วงที่ควรงดเว้นไม่ก าหนดวันฝึกอบรม เพราะเป็นช่วงที่ทุกคนจะสงวนไว้ส าหรับการรื่นเริงหรือพักผ่อน
กับครอบครัว แม้กระท่ังช่วงวัน ที่อยู่ระหว่างวันหยุดประจ าปีต่าง ๆ ก็ควรหลีกเลี่ยงการก าหนดวันฝึกอบรม เพราะผู้
เข้าอบรมอาจถือว่าเป็นความจ าเป็น และยอมขาดฝึกอบรมในวันดังกล่าว ท าให้การเข้าฝึกอบรมไม่สมบูรณ์ไปอย่าง
น่าเสียดาย 

3) ระยะทางและการเดินทางของผู้เข้าอบรม หากผู้เข้าอบรมต้องเดินทางไป-กลับมายัง 
สถานที่อบรมเป็นระยะทางไกล การเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมย่อมจะไม่คุ้มค่า  นอกจากนั้นการฝึกอบรมนอก
สถานที่ย่อมจะต้องค านึงถึง ระยะเวลาเดินทาง ไปยังสถานที่ฝึกอบรมด้วยในท านองเดียวกัน 

7. สถานที่ในการฝึกอบรม  
   เป็นการระบุว่า จะใช้สถานที่ใดบ้างเป็นสถานที่ฝึกอบรม หากมีหลายแห่งควรจะต้องระบุด้วยว่า 
วันเวลาใด ใช้สถานที่ใดในการฝึกอบรม 

8. วิทยากรในการฝึกอบรม 
เป็นการระบุชื่อวิทยากร ต าแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด หากยังไม่ทราบแน่นอนว่า 

วิทยากรจะเป็นใคร หรือยังไม่สามารถระบุได้ อาจระบุเพียงว่าวิทยากรมาจากหน่วยงานหรือองค์กรใดเท่านั้นก็ได้ 
9. เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม 
เป็นการระบุถึงเทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรมที่คาดว่าจะใช้ในการฝึกอบรมหัวข้อวิชา 

ต่าง ๆ น ามารวบรวมไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ซึ่งจะท าให้พอเข้าใจได้ว่า จะมีการใช้เทคนิคอะไรบ้างระหว่างการฝึกอบรม 
10. การประเมินผล 
เป็นการระบุว่า จะมีการประเมินผลหรือติดตามผลโครงการฝึกอบรมนั้น ๆ ด้วยวิธีใด  

โดยใช้เครื่องมืออะไร เช่น 
- ประเมินผลด้วยการให้ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 
- สังเกตการณ์การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมระหว่างการฝึกอบรม 
- ให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบประเมินรายวิชา เพ่ือประเมินเนื้อหา วิธีการฝึกอบรม และ 

วิทยากรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมทุกวิชา 
- ให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบประเมินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว 
- ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกปฏิบัติ (Assignment) ในช่วงท้ายของการอบรม  

ฯลฯ นั่น คือ ในขั้นตอนของการเขียนโครงการฝึกอบรมนั้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีการด าเนินการ 
ตามกระบวนการประเมินผลโครงการฝึกอบรมไปบ้างแล้ว คือ อย่างน้อยจะต้องได้มีการก าหนดแล้วว่า แผนการ
รวบรวมข้อมูลในการประเมินผล  และติดตามผลการฝึกอบรมจะเป็นอย่างไร  จะด าเนินการประเมินผลด้วยวิธีการ
ใด และใช้เครื่องมืออะไร จึงจะสามารถน ามาระบุไว้ในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น 
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11. ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรม 
ในการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรม ก่อนอื่นผู้รับผิดชอบจะต้องตระหนักว่า 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงทั้งหมดในการจัดโครงการฝึกอบรม แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
            ก. ค่าใช้จ่ายของโครงการ หรืองบประมาณส่วนที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติจ่ายไว้ใน
โครงการฝึกอบรม โดยสามารถระบุได้อย่างชัดเจนเป็นรายการต่าง ๆ ตามความจ าเป็น (ไม่ว่าจะขอเบิกจ่ายจาก
งบประมาณส่วนใดก็ตาม) 
            ข. ค่าใช้จ่ายแฝง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจริง หรือมีการใช้จ่ายอยู่จริง แต่ไม่สามารถระบุ
รายการค่าใช้จ่ายนั้น ๆ เป็นจ านวนเงินได้อย่างชัดเจน เช่น ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟ โทรศัพท์) ค่าสถานที่ในการจัด
ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน เช่น  กระดาษ แผ่นใส ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ ซึ่งไม่ได้จัดซื้อเพ่ือ การ
ฝึกอบรมนั้น ๆ โดยเฉพาะ (ไม่ได้ใช้เงินของโครงการฝึกอบรมนั้น) ค่าใช้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
โสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม ตลอดจนเงินเดือนค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลาที่มาเข้ารับ
การฝึกอบรม 

12. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
               เพ่ือเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อถือให้กับผู้ที่สนใจจะมาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นั้น ๆ  
ทั้งนี้ เพราะผู้ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ปรึกษาของโครงการ  มักจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบจัด
โครงการฝึกอบรม หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยอมรับในด้านความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ อาจช่วยท าให้โครงการ ฝึกอบรมซึ่งมีท่านเหล่านั้นเป็นที่ปรึกษา ดูมีคุณค่าขึ้น  ดังนั้น หากโครงการ
ฝึกอบรมใดมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้ค าแนะน าปรึกษาอยู่จริ ง  ก็น่าจะมี
หัวข้อนี้  เพื่อใส่รายชื่อของท่านที่ได้ช่วยให้การปรึกษาแนะน าไว้ด้วย เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงถึงการตระหนัก
ในคุณค่าของการให้ค าแนะน าปรึกษาของท่านเหล่านั้นเสียมากกว่า 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
   ในกรณีที่โครงการฝึกอบรมมีเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดและด าเนินโครงการ    เป็นการ
เฉพาะ ย่อมจ าเป็นที่จะต้องระบุ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของโครงการ  แต่ในบางกรณีที่โครงการฝึกอบรมใหญ่มาก มีระยะ
ฝึกอบรมยาวนาน เจ้าหน้าที่หลายคนต้องร่วมรับผิดชอบด าเนินงานแต่ละด้าน หรือมีหลายหน่วยงานร่วมกัน
รับผิดชอบด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อาจระบุเฉพาะชื่อหน่วยงาน งานด้านที่รับผิดชอบด าเนินการ และหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสารก็ได้ 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เป็นการระบุถึงประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ  จากความส าเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรม

ทั้งผลทางตรง และผลทางอ้อมที่ดีต่าง ๆ และมีใครบ้าง ได้รับประโยชน์อะไรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  นั่นคือ 
จะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมที่ได้ก าหนดไว้นั่นเอง วิธีการเขียน  มักใช้การเขียนแบบบรรยา ย
ความ แต่เขียนเพียงย่อหน้าสั้น ๆ เนื้อหากระชับได้ใจความเท่านั้น หรืออาจเขียนเป็นข้อๆ ก็ได้ 
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4. การบริหารโครงการฝึกอบรม  
       การด าเนินการฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการอบรมจะต้องมีบทบาทหลัก  ที่จะช่วยอ านวย

ความสะดวกให้กับวิทยากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม  ทั้งในด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ยังต้องด าเนินงานในฐานะผู้อ านวยการโครงการท าหน้าที่
ควบคุมให้การฝึกอบรมด าเนินไปตามก าหนดการจัดให้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ  ใน
ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะช่วยสร้างบรรยากาศ ในการฝึกอบรม ให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เข้าอบรมได้เป็น
อย่างดี มิฉะนั้น อาจไม่สามารถท าให้การฝึกอบรมด าเนินไปตามท่ีระบุไว้ใน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ประสิทธิผล 

       การด าเนินการฝึกอบรม แบ่งตามระยะเวลาได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ การด าเนินการก่อนการอบรม 
การด าเนินการระหว่างจัดอบรม และการด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ในแต่ละขั้นตอนจะมีการด าเนินการที่
แตกต่างกันไป แต่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้การบริหารโครงการเกิดประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

       1. การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม เมื่อโครงการฝึกอบรมได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับ บัญชาแล้ว 
ผู้บริหารโครงการต้องมีการเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดอบรม ดังนี้ 
                     - ติดต่อวิทยากรในการบรรยาย 

           - ประสานงานในการบรรยาย ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
- การจัดรถรับ-ส่ง อุปกรณ์การสอนและค าบรรยาย 

           - จัดเตรียมประวัติวิทยากร 
        - การคัดเลือก/เชิญผู้เข้ารับการอบรม 
           - จัดเตรียมสถานที่ ห้องอบรม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
           - ติดต่อสถานที่ดูงาน 
           - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           - ประมาณการค่าใช้จ่าย 
           - ก าหนดกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
       

2. การด าเนินการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหารโครงการฝึกอบรมต้องด าเนินการ 
ตามโครงการฝึกอบรมก าหนดไว้ เริ่มตั้งแต่วันแรกของการจัดอบรมจนถึงวันสุดท้ายของการจัดอบรม มีรายละเอียด
ของการด าเนินการดังนี้ 

           - ก าหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม 
          - ออกหนังสือเชิญประธานในพิธี แขกรับเชิญ วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม 
           - เตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวในพิธีเปิด 
           - ต้อนรับประธาน แขกรับเชิญ วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม 
           - จัดท าเอกสาร ค าบรรยาย แฟ้มเอกสาร 
           - จัดท าทะเบียนการฝึกอบรมและแฟ้มรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
           - ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ในการรับลงทะเบียน 
           - ปฐมนิเทศ 
           - ดูแลก ากับการฝึกอบรม 
           - แนะน า ขอบคุณวิทยากรและเงินสมนาคุณวิทยากร 
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    - ก ากับแนะน าเรื่องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา และจัดห้องอบรม 
           - ดูแลให้บริการผู้เข้ารับการอบรม 
           - ประเมินผลการอบรม (แจกแบบประเมินผลและอธิบายวิธีการกรอกแบบประเมิน) 
           - ท าหนังสือเชิญประธาน แขกรับเชิญในพิธีปิดการฝึกอบรม 
           - ร่างค ากล่าวรายงานและค ากล่าวพิธีปิดการฝึกอบรม 
           - จัดเตรียมประกาศนียบัตร 
           - จัดเตรียมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม 
       3. การด าเนินการหลังการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดและสรุปรายงานผลการ

ฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้ 
           - ท าหนังสือขอบคุณวิทยากรและหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ 
           - จัดการเรื่องการเบิกจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายของโครงการ 
           - สรุปรายงานผลการฝึกอบรม 

     5.  การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม  
       ในขั้นตอนของการก าหนดโครงการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบจะต้องค านึง ถึงการประเมินผลการ

ฝึกอบรมไว้ด้วยว่าจะด าเนินการประเมินผลด้วยวิธีการใดบ้าง โดยใช้เครื่องมืออะไร และจะด าเนินการติดตาม ผล
การฝึกอบรมหรือไม่ เมื่อใด ทั้งนี้ เพราะเมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะต้อง  ท าการ
สรุปประเมินผลการฝึกอบรมและจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงผลของการฝึกอบรม ส่วน
ผู้รับผิดชอบโครงการเองก็จะต้องน าเอาผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทั้งหมดมาเป็นข้อมูลย้อนกลับหรือ 
Feedback  เพ่ือใช้พิจารณาประกอบในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเช่นเดียวกันในครั้ง/รุ่นถัดไป  ในขั้นตอนของการ
หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่า   ควรจะต้องมีการพัฒนา  หรือปรับปรุงหลักสูตร  หรือการด าเนินการในการ
บริหารงานฝึกอบรมอย่างไรบ้าง เพ่ือจะท าให้การฝึกอบรมเกิดสัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ิมข้ึน 

        การประเมินผลการฝึกอบรมนับเป็นหัวใจที่ส าคัญของการอบรม ถึงแม้ว่าการประเมินผล    จะเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการฝึกอบรมก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วการประเมินผลสามารถกระท าได้ตั้งแต่ระยะ
ก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังเสร็จสิ้นการอบรม  ไม่ได้กระท าเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งผู้ที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลต้องท าอย่างจริงจัง  และต่อเนื่อง  มิฉะนั้นแล้วการอบรมในครั้งนั้น ๆ ก็จะสูญ
เปล่า เสียทั้งเวลา เงินงบประมาณ และการปฏิบัติงานในการด าเนินการฝึกอบรม  ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรควรจะให้
ความส าคัญกับการประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือที่จะได้ทราบว่าโครงการฝึกอบรมที่ได้จัดด าเนินการไปนั้น ประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด มีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  และมีสิ่งใดที่ควรจะน ามาแก้ไข  ปรับปรุง 

        การประเมิน (Evaluation)  หมายถึง กระบวนการพิจารณา  วินิจฉัย เพ่ือให้ทราบว่าการกระท า
กิจกรรม  หรืองานต่าง ๆ  ที่เราได้ท าไปนั้นเกิดผลอย่างไร  โดยการสังเกต  เก็บข้อมูลตัวเลขของผลดีที่ออกมานั้น  
แล้วเอามาเปรียบเทียบหรือวัดกันกับเกณฑ์วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เรามีอยู่หรือตั้งขึ้น  จากนั้นเราก็สรุป  หรือ
ตัดสินใจว่าดี  หรือไม่ดี  สูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมากน้อยเพียงใด  ควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง (วิจิตร  อา
วะกุล ๒๕๔๐:154) 

       การประเมินผล (Evaluation) คือ กระบวนการในการพิจารณา ตีค่า ตัดสิน หรือลงสรุปว่าสิ่งที่
พิจารณาอยู่นั้นมีคุณค่าเพียงใด เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สุรพล จันทราปัตย์ : 24) 

 
 

17 



   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการหสกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  

 
       การประเมินผลในความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง การวัดและค้นหาคุณค่าที่ได้จากการ

ฝึกอบรม  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (Claude C Crawford : 142 อ้างถึงใน 
วิจิตร อาวะกุล) 
        การประเมินผล (Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จ
ของโครงการฝึกอบรม และน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากเปรียบเทียบ
กับการรักษาคนไข้  การประเมินผลก็เปรียบเสมือนการตรวจสอบและติดตามผลการรั กษา  ซึ่งได้ก าหนดและ
ด าเนินการไปแล้ว    หากแนวทางการรักษาที่ได้กระท าไปประสบผลส าเร็จก็สมควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป แต่
ถ้าล้มเหลวก็จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และแก้ไขปรับปรุงแนวทางรักษาใหม่ ดังนั้น การประเมินผลจึงเป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญมากข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการฝึกอบรม (ชูชัย สมิทธิไกร, 2540 : 205) 

ส าหรับ  อาจารย์ชาญ  สวัสดิ์สาลี (2538)  ได้สรุปค านิยามของ การประเมินผล ว่ามี 
ส่วนสัมพันธ์กับ การวัดผลอย่างมาก  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องทราบความหมายหรือความแตกต่างกัน 

         “การวัดผล”  คือ  กระบวนการในการก าหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งของหรือเหตุการณ์ใด ๆ อย่างมี
กฎเกณฑ์ ตามระบบมาตรวัด 

         “การประเมินผล”  คือ  กระบวนการที่ใช้ดุลยพินิจ (Judgement)   และค่านิยม (Value)ในการ
พิจารณาตัดสินคุณค่า  ความเหมาะสม ความคุ้มค่า หรือสัมฤทธิ์ผลของเหตุการณ์  โครงการ  หรือสิ่งอ่ื นใด  หลัง
การเปรียบเทียบผลที่วัดได้โดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม กับเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Ibid) 

        จากค านิยามของ “การวัดผล” และ “การประเมินผล” อาจเขียนในรูปของสมการเพ่ือแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
 
                                 การประเมินผล   =    การวัดผล  +   ดุลยพินิจ/ค่านิยม 

        
อาจกล่าวได้ว่า การประเมินผลการฝึกอบรม คือ ความพยายามที่จะวัดว่า การด าเนินการฝึกอบรม

นั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดโดยอาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบ เ พ่ือที่จะ
ประเมินคุณค่าหรือตีราคาการฝึกอบรมที่ได้กระท าไป โดยการพิจารณาจากปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
โครงการฝึกอบรม วิชาการ และการปฏิบัติการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานและผลโดยส่วนรวม
ที่ตกแก่องค์การ   อันเกิดจากการท างานของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 

        วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการฝึกอบรม 
        1. เพื่อดูว่าการฝึกอบรมได้ผลสัมฤทธิ์ตามต้องการหรือไม่เพียงใด 
       2. การประเมินผลจะช่วยวัดวิธีการฝึกอบรมว่าดีหรือไม่ ซึ่งหมายถึง ความเหมาะสมของวิทยากร

และอ่ืนๆ 
        3. เพ่ือช่วยทั้งผู้ให้การอบรม และผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์กล่าวคือ ผู้ให้การอบรมหรือ

ผู้บรรยายก็จะทราบถึงข้อดีหรือจุดอ่อนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม อันจะได้หาทางปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต่อไป ทางด้านผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้ทราบว่า ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้รับผลเต็มที่ใน
การมาเข้ารับการอบรม 

        4. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องที่ว่า ควรจะมีการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเช่นนี้ต่อไปหรือไม่  บ่อยเพียงใด  ค่าใช้จ่ายและความคุ้มทุนในการจัดการฝึกอบรมนั้น ๆ เป็นอย่างไร 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจมีหลายแบบ หลายวิธี  ผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินผล 

ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมิน ซึ่งในการประเมินผลการฝึกอบรมแต่ละครั้ง อาจ
ใช้เครื่องมือ/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า 1 วิธีได้ เครื่องมือหรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผล
ที่ส าคัญ  คือ 

-  แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม  (Pre-Post Test) 
                  -  การสัมภาษณ์  (Interview) 
                     -  การสังเกตการณ์  (Observation) 
                     -  การฝึกปฏิบัติ/แบบฝึกหัด  (Pratice/Exercise) 
                     - แบบสอบถามต่าง ๆ  (Questionnaires)  เช่น  แบบประเมินผลหัวข้อวิชา  แบบประเมินผล
วิทยากร  แบบประเมินผลโครงการ  แบบสอบถามส าหรับติดตามผล  เป็นต้น 
                    -  แผนปฏิบัติการของผู้เข้าอบรมส าหรับติดตามผล  (Action Plan) 

         วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล อาจท าได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบในการประเมินผลว่า  จะเลือกใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใด  เช่น 

-  ค่าตัวกลางเลขคณิต  (Arithmetic Mean) 
                     -  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
                     -  ค่ามาตรฐาน  ( Z-Score) 
                     -  ค่าอัตราร้อยละ  (Percentage)  
                     -  การวิเคราะห์ระบบ  (Matrix)    ฯลฯ 

        เมื่อน าแบบประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตอบแล้ว ต้องรวบรวมแบบ
ประเมินผลทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลความหมาย   เพ่ือจะได้ทราบว่าการบริหารโครงการฝึกอบรม  บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่องหรือไม่  เพ่ือที่จะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป       

        การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในการฝึกอบรม เพ่ือจะได้ทราบว่า
ผลการอบรมนั้นเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด คุ้มค่าหรือไม่ และประโยชน์ที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจะได้รับ  การประเมินที่ดีต้องมีความเที่ยงตรง  ความเชื่อถือได้ ความเป็นปรนัย ความสะดวกและ
ประหยัด นอกจากนั้น การประเมินผลที่ดีจะเป็นเครื่องช่วยให้ทราบถึงอุปสรรค ข้อขัดข้อง และวัดความสามารถใน
การจัดโครงการฝึกอบรม เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมไห้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
 
2.การให้การศึกษาอบรมของผู้ใหญ่ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
          โนลล์  (Malcolm S. Knowles) ได้สรุปพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ 

สมัยใหม่(Modern Adult Learning Theory)  ซึ่งมีสาระส าคัญต่อไปนี้  (Knowles.1978.  อ้างอิงจาก  สุวัฒน์  
วัฒนวงศ์.2547 ) 

1. ความต้องการและความสนใจ  (Needs  and  Interests)   ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการ 
เรียนรู้ได้ดี ถ้าหากตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผ่านมา   เขาก็จะเกิดความพึง
พอใจ  เพราะฉะนั้นควรจะมีการเริ่มต้นในสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งหลายเพ่ือให้ผู้ใหญ่
เกิดการเรียนรู้นั้นต้องค านึงถึงสิ่งนี้ด้วยเสมอ 
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2. สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ (Life Situation) การเรียนรู้ 

ของผู้ใหญ่จะได้ผลดีถ้าหากถือเอาตัวผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน (Life-Centered)  ดังนั้น การจัด
หน่วยการเรียนที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ควรจะยึดถือเอาสถานการณ์ทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่
เป็นหลักส าคัญ  มิใช่ยึดที่ตัวเนื้อหาวิชาทั้งหลาย 
            3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis  of  Experience) เนื่องจากประสบการณ์เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณค่ามากท่ีสุดส าหรับผู้ใหญ่ ดังนั้น  วิธีการหลักส าคัญของการศึกษาผู้ใหญ่ก็คือ  การวิเคราะห์ถึง
ประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้
บ้าง  แล้วจึงหาทางน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
            4. ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้น าตนเอง (Self-Directing) ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของผู้ใหญ่ก็
คือ  การมีความรู้สึกต้องการที่จะสามารถน าตนเองได้  เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงอยู่ในกระบวนการสืบหาหรือ
ค้นหาค าตอบร่วมกันกับผู้เรียน (Mutual  Inquiry)  มากกว่าการท าหน้าที่ส่งผ่านหรือเป็นสื่อส าหรับความรู้  แล้วท า
หนา้ที่ประเมินผลว่าเขาคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านั้น 
            5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual  Difference)  ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพ่ิมมากข้ึน  เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษาผู้ใหญ่จะต้องจัดเตรียมการใน
ด้านนี้อย่างดีพอ เช่น รูปแบบของการเรียนการสอน (Style) เวลาที่ได้ท าการสอน สถานที่สอน และประการส าคัญ 
คือ  ความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของผู้ใหญ่  ย่อมเป็นไปตามความสามารถของผู้ใหญ่แต่ละคน 
(Pace  of  Learning) 
                         ขั้นตอนการเรียนรู้ของบุคคล 
                          กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลนั้น  เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กันของ  4  ขั้นตอนที่ส าคัญ  คือ
ความต้องการ  ข้อมูล-ข้อสนเทศ  การทดสอบ-ผลสะท้อน  และการประยุกต์  ดังนี้ 
        ขั้นตอนที่ 1 : ความต้องการในการเรียนรู้   เป็นสิ่งส าคัญมากท่ีสุดที่จะต้องทราบว่าบุคคลนั้น
ต้องการจะเรียนอะไร  ต้องการประสบความส าเร็จในสิ่งใด  ต้องการค้นหาค าตอบหรือแก้ปัญหาในเรื่องใด 
เช่น  ต้องการเรียนรู้ศิลปะการเป็นวิทยากร  เป็นต้น 
          ขั้นตอนที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล-ข้อสนเทศ  สิ่งเหล่านี้บุคคลจะเก็บรวบรวมตั้งแต่โรงเรียน
จากวิชาต่าง ๆ   เป็นการเรียนในระบบโรงเรียน และบางส่วนได้รับจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ  โดยจะได้รับจากท่ีบ้าน หรือสถานที่ท างาน  เช่น  จากการอ่านหนังสือพิมพ์  การเล่นกีฬาหรือ
ดนตรี  การชมโทรทัศน์ รับฟังรายการวิทยุ  เป็นต้น 
         ขั้นตอนที่ 3 : การทดสอบและผลสะท้อน   จากการทดลองในการพยายามเรียนเรื่องใดใน
การเรียนของบุคคล   เช่น   การทดสอบฝีมือทางด้านอาชีพต่าง ๆ  เป็นต้น 
         ขั้นตอนที่ 4 : การประยุกต์และปฏิกิริยาตอบสนอง เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ข้อสนเทศที่
ผู้เรียนได้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเขาอาจจะได้ประเมินดูถึงผลลัพธ์จากการทดสอบ  หรือผลลัพธ์จากการพยายาม
ค้นหาค าตอบ  การประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ ๆ  ถ้าหากทักษะการเรียนรู้ได้น าไป
เกี่ยวพันกับการปฏิบัติในทักษะใหม่ ๆ และสามารถถ่ายโอนทักษะนั้น ๆ ไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ เช่น  การขับรถได้
ด้วยตนเอง  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างานได้ด้วยตนเอง  เป็นต้น 
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หลักการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่  10  ประการ   

            สุวัฒน ์  วัฒนวงศ์  (2547 :  7-26)  ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจ
เกิดข้ึนได้มากกว่าหรือดีกว่าในอีกสถานการณ์หนึ่ง   ซึ่งในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้    อัน
เป็นแนวทางท่ีนักการศึกษาและวิทยากรการฝึกอบรมควรจะได้ค านึงถึง   ซึ่งองค์ประกอบหรือ
หลักการ  10  ประการ ที่จะมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และจะเป็นการช่วยให้การฝึกอบรม
ประสบความส าเร็จด้วยดี  ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เหล่านี้มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากในการเรียนรู้และ
การฝึกอบรมผู้ใหญ่  โดยจะค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้   
            1. ควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับ  แรงจูงใจในการเรียน (Motivation  to Learn) 
            2. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning   Environment) ต้องมีความสะดวก 
สบาย  เหมาะสม  ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
            3. ควรค านึงถึง ความต้องการในการเรียน ของแต่ละบุคคล และ รูปแบบของการ
เรียนรู้  (Learning  Styles) 
            4. ต้องค านึงถึง ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมีคุณค่า 
            5. ควรได้พิจารณาถึงการดูแล  และให้ความส าคัญกับ เนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู้ 
(Learning   Content  and  Activities)  
            6. ให้ความส าคัญเก่ียวกับ ปัญหาที่สอดคล้องกับความจริง (Realistic Problem)  และน าการ
เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
            7. ต้องให้การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้าน สติปัญญา และทางด้านร่างกาย  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
            8. ควรให้มี เวลาอย่างเพียงพอ ในการเรียนรู้โดยเฉพาะ  การเรียนรู้ข้อมูลใหม่ การฝึกทักษะใหม่ 
ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
            9. ให้โอกาสในการ ฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี  หรือ  การน าความรู้ไปประยุกต์ได้ 
           10. ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ  หรือสมรรถภาพในการเรียนรู้  จนกระท่ังเขาได้แลเห็น
ถึงความก้าวหน้าว่า สามารถบรรลุเป้าหมาย ได้   

    วิธีการสอนผู้ใหญ่  (Teaching  Methods)   
            จาร์วิส  ได้จ าแนกวิธีการสอนผู้ใหญ่ออกเป็น  3  ประเภทด้วยกัน  คือ  วิธีการสอนโดยใช้ครูเป็น
ศูนย์กลาง   วิธีการสอนโดยใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง  และวิธีการสอนโดยใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางรายบุคคล 
(Jarvis. 1983. pp 130-156   อ้างอิงจาก สุวัฒน์   วัฒนวงศ์. 2547 ) 
            1. วิธีการสอนโดยใช้ครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-Centered  Methods)    เป็นวิธีการที่มี
ครูผู้สอนหรือวิทยากรท าหน้าที่เป็นผู้น าและผู้ด าเนินการ จัดเป็นวิธีการสอนที่จะพยายามให้ความรู้  ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงแก่ผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมเป็นส าคัญ  โดยอาจมีการใช้ศิลปะในการตั้งค าถามของครูหรือวิทยากร เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสนองตอบในการเรียน  อย่างไรก็ตามผู้สอนบางคนหรือในการสอนบางครั้งก็ไม่สามารถใช้
เทคนิคในการตั้งค าถามได้   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าไม่มีเวลา หรือเป็นเพราะว่าผู้เรียนมีจ านวนมากจนไม่สามารถที่จะ
ถามได้อย่างทั่วถึงทุกคน 
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            2. วิธีการสอนโดยใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered  Methods)   เป็นวิธีการสอน
ที่มีลักษณะที่ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างพวกเขากันเองเป็นส่วนใหญ่   ทั้งนี้ก็จะเป็นการน าเอาความรู้
จากประสบการณ์ของผู้เรียนมาสู่สถานการณ์การเรียนการสอนด้วยเพื่อน (Peer Teaching)  แต่ก็มีบางคนกล่าว
แย้งว่าวิธีการสอนแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับ “คนตาบอดจูงน าทางคนตาบอดด้วยกัน”  อย่างไรก็ตาม  ความจริงแล้ว
ก็มีความรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้เรียนเองสามารถจะเป็นแหล่งความรู้ได้อย่างดี  ซึ่งกรณีนี้ครูผู้สอนก็จะท าหน้าที่
เป็น “ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)”   
            3. วิธีการสอนโดยใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางรายบุคคล (Individual Student-
Centered  Methods)   เป็นวิธีการที่มีทั้งส่วนคล้ายและแตกต่างจากแบบที่ 2 ทั้งนี้เป็นวิธีการสอนซึ่งเน้นเฉพาะ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลเท่านั้น  เพ่ือผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง  โดยมี
ลักษณะที่หลากหลายในวิธีการเรียน  จากการเลือกเรียนด้วยตนเอง (Self-selected  Learning)  หรือการให้ผู้สอน
ก าหนดกิจกรรมได้  
    หลักการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ใหญ่ 
           ลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่รวบรวมไว้  มีดังนี้ (จงกลนี  ชุติมาเทวินทร์.  2542 ) 
           1. ผู้ใหญ่ไม่ต้องการถูกปฏิบัติเหมือนกับตนเองเป็นเด็ก  เพราะผู้ใหญ่สามารถท่ีจะรับผิดชอบได้  เคารพ
ตนเอง  และก าหนดวิถีของตนเอง 
           2. ผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากมายหลายอย่างที่สามารถจะน าเอามาใช้ได้ในการอบรม   
           3. ผู้ใหญ่มักจะไม่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มีเนื้อหามาก ๆ หรือการที่จะต้องจดจ าข้อเท็จจริง  หรือตัวเลข
ที่มากมาย  หรือการพูดถึงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว  แต่ผู้ใหญ่จะต้องแสวงหาสิ่งที่แท้จริง  และคุณค่าในด้านอ่ืน ๆ 
ด้วย 
           4. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสภาพการณ์ที่น่ารื่นรมย์ 
           5. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้เร็วกว่า หากได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในการอบรม  โดยเฉพาะหากมีการท าจริงปฏิบัติ
จริง  แทนที่จะเป็นการนั่งฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว 
           6. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดี  เมื่ออยู่ในสภาพที่พร้อมและพอใจที่จะเรียน   
           7. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดโดยหลัก “ความเกี่ยวพันธ์กัน”  ซึ่งหมายถึง  ทุกข้อเท็จจริง  ทุกแนวคิด  และ
ความคิดรวบยอดทั้งหลายนั้นจะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด  เมื่อสิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกับสิ่งที่เคยรู้หรือมีประสบการณ์
มาแล้ว 
           8. การเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้ค้นพบตัวเอง  เรียนรู้ด้วยตนเอง  จะเป็นกิจกรรมที่แต่ละคนสามารถ
รับผิดชอบด้วยตัวเอง  ในสัดส่วนเวลาของตนเอง  โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้คอยแนะน า  ซึ่งการเรียนโดยวิธีนี้ผู้ใหญ่
จะเรียนได้ดี   
           9. ผู้ใหญ่แต่ละคนเรียนรู้ได้เร็วหรือช้าในอัตราก้าวกระโดดที่แตกต่างกัน  และในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน  ซึ่งมีปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและทางด้านร่างกาย  เป็นตัวก าหนดขีดความสามารถทางด้านการเรียนรู้   
         10. ส าหรับผู้ใหญ่แล้ว การเรยีนรู้คือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  คือสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีที่
สิ้นสุด   ผู้ใหญ่จึงมีความรู้มาก ซึ่งจะมีความหมายว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าวิทยากรหรือผู้สอน  หรือ
อาจจะมีความรู้ในบางเรื่องมากกว่าผู้สอนก็ได้  รวมทั้งอาจจะมีความรู้มากกว่าผู้เข้าร่วมอบรมในกลุ่มเดียวกัน 
         11. ผู้ใหญ่ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ขณะที่การใช้ภาษาท่าทาง  และสื่อทัศนูปกรณ์ที่หลากหลาย
จะมีผลต่อการเรียนรู้มากกว่าสื่อที่เป็นภาษาเขียน 
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12. ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะมีความรู้สึกทางด้านเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีค่อนข้างมาก   แต่ผู้ใหญ่ก็ยังมี 

ความพอใจและความอบอุ่นใจที่ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกับเด็ก ๆ  
          13. กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดีมากที่สุด   เมื่อการเรียนรู้นั้น ๆ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบันได้ 
          14. กระบวนการอบรมให้ผู้ใหญ่   ควรเริ่มต้นจากภาพรวมก่อน   ต่อจากนั้นจึงระบุทีละส่วนทีละ
ขั้นตอน  จากนั้นจึงตามด้วยการแสดงให้เห็นภาพรวมอีกครั้ง 
          15. นอกจากความสามารถของผู้ใหญ่แต่ละคนจะแตกต่างกันแล้ว  ความต้องการที่แท้จริงของแต่
ละคนก็จะแตกต่างกันด้วย  ทั้งในเรื่องของทักษะเฉพาะ  ความรู้  เทคนิค  ทัศนคติ  และประสบการณ์ 
          16. อัตราการหลงลืมของผู้ใหญ่   อาจเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและในทันทีหลังการอบรมได้   
          17. ทุกสิ่งทุกอย่างอาจง่ายต่อการเรียนรู้และการยอมรับของผู้ใหญ่  ถ้าหากการกระท านั้นหรือสิ่ง
นั้นไม่ขัดกับสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้  หรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
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บทที่ 3 

เนื้อหาสาระและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 ในการบริหารจัดการโครงการนี้  ผู้จัดท าต้องการแสดงขั้นตอนและรายละเอียดในกระบวนการ 
ฝึกอบรมส าหรับการจัดฝึกอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  โครงการที่ (ศส.13) 
1/2560  ชื่อโครงการ หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ จึงก าหนดจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้  ศูนย์ฯได้รับมอบหมายจากส านัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  ให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฯ  ดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของศูนย์ฯ รวม 4 จังหวัด  และเพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการฝึกอบรมทุกขั้นตอน  มีความสมบูรณ์  
และเกิดผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ  5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
  2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
  3. การก าหนดโครงการฝึกอบรม 
  4. การบริหารโครงการฝึกอบรม 
  5. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 
 
1.  ส่วนของงานทีศู่นย์ฯเป็นผู้ปฏิบัติ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์  โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  13  จังหวัดชัยนาท  ได้ด าเนินการโครงการที่ (ศส. 13) 
1/2560 ชื่อโครงการ หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”  ซึ่งกรมมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม 
เผยแพร่  ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและเกิด ความยั่งยืน เป็นองค์การธุรกิจที่ดี  ของมวลสมาชิกสหกรณ์ต่อไป ซึ่งเป็น
วิธีการด าเนินชีวิตร่วมกันที่มีจุดมุ่งหมาย  คือ  สังคมดี  เศรษฐกิจดี  มีสันติสุข  ประกอบด้วยขั้นตอน 5  ขั้นตอน  
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

การก าหนดความต้องการฝึกอบรมนั้น  กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้ 
ตรวจสอบกิจการ  นั้น  เป็นบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท า
รายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ บางสหกรณ์ผู้ที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ขั้นตอนและ
ประสบการณ์ในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13  จังหวัดชัยนาท   
ได้ร่วมกับส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์   ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือก าหนดรายละเอียด
แผนปฏิบัติงานฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น  ศูนย์ 13 ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการก าหนดรายละเอียด 
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เกี่ยวกับการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม  และความต้องการฝึกอบรมของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   และ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  13  จังหวัดชัยนาท  ได้ร่วมกันส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ  ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบได้มีโอกาสร่วมกันจัดหาเหตุผลและความจ าเป็นในการฝึกอบรม  ท าไมต้องจัดฝึกอบรม  การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งก าหนดหลักสูตรและเนื้อวิชาที่เหมาะสม   โดยเฉพาะการจัดสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับ
ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้   ซึ่งศูนย์ฯ 13 ได้มีส่วนร่วมในการประชุมด้วย  ในการก าหนดให้มีการ
จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และเพื่อให้สามารถน าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบกิจการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกรอบของกฎหมายต่อไป 

ขั้นตอนที่  2  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

 การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการจัดฝึกอบรมเพราะเป็น
การประมวลและวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งหลาย  เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านตามที่ต้องการ  การสร้างหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจของ
การฝึกอบรม  คือ เป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม   และวิทยากร  ได้ยึดถือและปฏิบัติ   เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ 

- การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   ได้สรุปจากหลักการและเหตุผลความจ าเป็นมาเป็นวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้ 
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้ันตอนและกระบวนการใน 
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   

3. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์ 

- การก าหนดหัวข้อวิชา 
 การก าหนดหัวข้อวิชา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา เนื้อหาวิชาและวิธีการอบรม 

ส าหรับหลักสูตรนี้ได้ก าหนดหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.ธรรมาภิบาลในสหกรณ์                       ๓   ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ธรรมาภิบาล การสหกรณ์ 
    และการก าก าดูแลกิจการสหกรณ์ที่ดี 
  เนื้อหาวิชา -  ความหมายของสหกรณ์ สหกรณ์  (Co-operative) 

-  การจัดตัง้สหกรณ์  
    -  โครงสร้างของสหกรณ์ 

-  ธรรมาภิบาล  ( Good  Governance )   
  วิธีการ บรรยาย/น าเสนอ 
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการตามกฎหมายและระเบียบ  

          ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง                                   ๓   ชั่วโมง 
   วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ    
                              ผู้ตรวจสอบกิจการ    
 เนื้อหาวิชา     -  บทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการ 
   -  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
   -  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  วิธีการ บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/อภิราย  

3. การตรวจสอบกิจการสหกรณ์      6   ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปรับใช้ใน 
                                        สหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  เนื้อหาวิชาการ จ านวน 3 ชั่วโมง  ประกอบด้วยรายละเอียดหัวข้อวิชา ดังนี้ 
         - ความหมายของการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
        -  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
        -  กระบวนการตรวจสอบกิจการ  

          -  การศึกษาและส ารวจเบื้องต้น 
    -  การวางแผนการตรวจสอบ 
   -  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       -  การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ   
       -  การติดตามและแก้ไข  

  วิธีการ บรรยาย /แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย/กรณีศึกษา 
  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพ้ืนที่จริง   จ านวน 3 ชั่วโมง   
ตามข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
  วิธีการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4-5 กลุ่ม โดยเข้าไปฝึกปฏิบัติตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพ้ืนที่จริง 

4.  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์    2    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้

อย่างถูกต้อง  
        เนื้อหาวิชา     -  รูปแบบ เนื้อหาการรายงานตามท่ีก าหนด  
         วิธีการ  ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาน รายบุคคล 

5.  น าเสนอผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์    5    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะในการน าเสนอผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญ่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
         วิธีการ  บรรยาย/น าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย 
  6.  สรุป/ประเมินผล        
                                รวม              19   ชั่วโมง 
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- การก าหนดเทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรมและสื่อการสอน ระยะเวลา  สถานที่  งบประมาณ 

ในการจัดฝึกอบรม  วิทยากร  เจ้าหน้าที่ด าเนินงานหรือบริหารโครงการ  การประเมินผล  และผลที่คาดว่าจะได้รับ   
พร้อมทั้งตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

- การเขียนโครงการ 
  เมื่อได้ด าเนินการเขียนโครงการ หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13   จังหวัดชัยนาท  เสร็จแล้ว  ขั้นต่อไปคือ
การด าเนินการขออนุมัติโครงการฯ  ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์  ในช่วงระยะเวลาในการรอเวลาก็ได้ด าเนินการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ  และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว   จึง
ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการฝึกอบรม คือ การด าเนินการฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่  3   การก าหนดโครงการฝึกอบรม 

เมื่อได้หลักสูตรของการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว  เพื่อให้การด าเนิงการฝึกอบรมสามารถ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นเป็นต้องเขียนโครงการฝึกอบรมขึ้น  ตามรูปแบบและโครงสร้างของการฝึกอบรม  
ซี่งจะต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

3.1)   ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”   
3.2)   การพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและเกิด ความยั่งยืน เป็นองค์การธุรกิจที่ดี

ของมวลสมาชิกสหกรณ์ นั้น ต้องเกิดจาก ความร่วมมือของทุกฝ่าย แต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่าย ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ด าเนินการในบทบาทที่เหมาะสม จึงจะร่วมกันขับเคลื่อนงานสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้น าในสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการกลุ่ม ซึ่ง
เป็นบุคคลกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในการน ามาซึ่งความส าเร็จของสหกรณ์ แต่ที่ต้องให้ความส าคัญและด าเนินการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่เกิดขึ้น ก็คงไม่พ้นผู้ตรวจสอบกิจการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มาตรา53 ความว่าให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด หน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จักต้อง
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ รวมทั้งการตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ  ที่ก าหนดไว้ ในระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งได้แก่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารงาน ระบบการควบคุม
งานด้านต่าง ๆระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบว่าข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีการบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ มีการดูแลรักษาสินทรัพย์ของสหกรณ์
อย่างเหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ รวมถึง
ข้อบังคับ ระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์  
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3.3)  วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้ 
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้ันตอนและกระบวนการใน 
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   

3. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์ 

3.4)  กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 50 คน  ประกอบด้วย  
   - ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยผ่านการ 
อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จ านวน 1 รุ่น  50 คน   
   - ข้าราชการที่เก่ียวข้องจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่
โครงการ จ านวน 10  คน   

  3.5)  ระยะเวลาและสถานที่อบรม 
จัดอบรมในระว่างวันที่ 8 – 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559  ณ ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 

3.6)  หลักสูตรการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์  เนื้อหาวิชา  และเทคนิคการฝึกอบรมดังนี้ 
 3.6.1  ธรรมาภิบาลในสหกรณ์                       ๓   ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ธรรมาภิบาล การสหกรณ์ 
    และการก าก าดูแลกิจการสหกรณ์ที่ดี 
  เนื้อหาวิชา -  ความหมายของสหกรณ์ สหกรณ์  (Co-operative) 

-  การจัดตัง้สหกรณ์  
    -  โครงสร้างของสหกรณ์ 

-  ธรรมาภิบาล  ( Good  Governance )   
  วิธีการ บรรยาย/น าเสนอ 

3.6.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการตามกฎหมายและระเบียบ  
          ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง                                   ๓   ชั่วโมง 
   วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ    
                              ผู้ตรวจสอบกิจการ    
 เนื้อหาวิชา     -  บทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการ 
   -  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
   -  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  วิธีการ บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/อภิราย  

3.6.3 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์     6   ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปรับใช้ในสหกรณ์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม  
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  วิธีการ บรรยาย /แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย/กรณีศึกษา 
  3.6.4 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพ้ืนที่จริง   จ านวน 3 ชั่วโมง   
ตามข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
  วิธีการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4-5 กลุ่ม โดยเข้าไปฝึกปฏิบัติตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพ้ืนที่จริง 

  3.6.5  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  2    ชัว่โมง 
  วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้

อย่างถูกต้อง  
           เนื้อหาวิชา -  รูปแบบ เนื้อหาการรายงานตามที่ก าหนด  
           วธิีการ  ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาน รายบุคคล 

  3.6.6  น าเสนอผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  5    ชัว่โมง 
  วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะในการน าเสนอผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญ่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
           วธิีการ  บรรยาย/น าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย 
  3.6.7  สรุป/ประเมินผล        
                                รวม             19   ชั่วโมง 
 

3.7)  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
  3.7.๑ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์จัดประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
จัดท าคู่มือการด าเนินโครงการฝึกอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์”  และคู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

3.7.๒ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ประสานงานกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด ใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ ผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ์  

  3.7.๓ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 สรรหาวิทยาที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อวิชา เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
  3.7.4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อม 4-5 สหกรณ์ในแต่ละจังหวัด  ในการให้ผู้เข้ารับการอบรมไปฝึกปฏิบัติการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  3.7.5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ด าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตร และ
ระยะเวลาที่ก าหนด  พร้อมทั้งประเมินผล และมอบวุฒิบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม   
  10.6 ติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการอบรม 3 - 6 เดือน โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  10.7 สรุปรายงานผลการจัดอบรม และผลการติดตามผู้เข้าอบรม ให้ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบ ตามแบบรายงานที่ก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารต่อไป 
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3.8)  วิทยากรในการฝึกอบรม  ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน  และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  13   

3.9)   แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
ความเข้มแข็ง จ านวน 126,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดดังนี้ 

3.9.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
๑. ค่าอาหาร (60 คน* 7 มื้อ* 150 บาท) 63,000 บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน* 6 มื้อ* 35 บาท) 12,600 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร  (600 บาท * 18 ชั่วโมง) ๑0,8๐๐ บาท 
4. ค่าวัสดุฝึกอบรม (ค่าเอกสาร/ต ารา) (50 คน * 100 บาท) 5,๐๐๐ บาท 
5. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (50 คน * 300 บาท) ๑5,๐๐๐ บาท 
6. ค่าจ้างเหมารถฝึกปฏิบัติ  10,๐๐๐ บาท 
7. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักส าหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่  4,800 บาท 

3.9.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลหลังการอบรม 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
 

5,000 บาท 

              รวมงบประมาณทั้งสิ้น 126,200 บาท 

***  หมายเหตุ    
- ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

  3.10)  ที่ปรึกษาโครงการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ผู้อ านวยการโครงการ   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
 ผู้บริหารโครงการ ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 
 เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑3 

3.11 ตัวชี้วัด  

1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 50 คน   
2 ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีความรู้เพิ่มขึ้น 
3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการได้ 

   4 ผู้เข้ารับการอบรมท าการตรวจสอบกิจการ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไขในการก ากับ
ดูแลสหกรณ์ 
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3.12 การติดตาม และการประเมินผล 

แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม (Pre-test, Post-test) 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ   

3.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ 
ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ขั้นตอนที่  4  การด าเนินการ/การบริหารโครงการ 

นับตั้งแต่การเขียนโครงการเพื่อการขออนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  
จะต้องเตรียมวางแผนการด าเนินงาน  ในการจัดการฝึกอบรมก่อนวันเปิดอย่างน้อย  1 – 2 สัปดาห์  ประชุมกับ
ทีมงานของศูนย์ฯ  ในการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ   ภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเป็น
ทีมงาน  ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น   และมอบหมายหน้าที่การงานให้แต่ละคนรับผิดชอบ   และปฏิบัติตาม  โดยมีกิจกรรม
ที่จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  แผนการด าเนินการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  คือ  
                  1.  การด าเนินการก่อนการฝึกอบรม  
                  2.  การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรม 
                  3.  การด าเนินการหลังการฝึกอบรม 

-  การด าเนินการก่อนการฝกึอบรม  
นับตั้งแต่การเขียนโครงการเพื่อการขออนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ  จะต้องเตรียมด าเนินงานในการจัดการฝึกอบรมก่อนวันเปิดอย่างน้อย  1 – 2 สัปดาห์  ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ในทีมงานบริหารโครงการฝึกอบรมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ  ภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเป็นทีมงาน  ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น   และมอบหมายหน้าที่การงานให้แต่ละคนรับผิดชอบ   และปฏิบัติตาม  โดยมีกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1)   การคัดเลือกและก าหนดวิทยากร  
  ได้พิจารณาถึงตัวบุคคคลซึ่งต้องเหมาะสมที่จะเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  ส าหรับหัวข้อแต่
ละวิชา  โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง  มีความรอบรู้ทางวิชาการ  หรือ
ประสบการณ์ในเรื่องที่จะฝึกอบรม  สามารถสื่อความหมาย  อธิบาย  ยกตัวอย่าง  ให้เข้าใจในการน าเสนอ    
จัดล าดับรายชื่อไว้   จ านวน  2 – 3 ท่าน  เพ่ือจะได้ด าเนินการเชิญตามล าดับ  ในกรณีที่วิทยากรไม่ว่าง  หรือไม่
สามารถรับงานนี้ได้  เมื่อมีรายชื่อวิทยากรที่เหมาะสมก็จะขอเชิญเป็นวิทยากร  โดยการติดต่อทาบทามวิทยากรเป็น
การภายในตามล าดับ  โดยแจ้งให้วิทยากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม  และหัวข้อวิชาที่ขอเชิญท่าน
เป็นวิทยากร  วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา  ประเด็นหลัก  ที่ผู้ประสงค์จะขอให้วิทยากรด าเนินการฝึกอบรมให้
ครอบคลุม   เทคนิคการฝึกอบรบที่จะน าเสนอ  ตลอดจนคุณสมบัติและจ านวนของผู้เข้ารับการอบรม  วัน เวลา  
และสถานที่  ส าหรับหัวข้อวิชานั้น ๆ  
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ในกรณีที่วิทยากรตกลงรับเชิญไว้แล้ว  ก็ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญเป็นวิทยากร  และหนังสือขอ 
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากร  พร้อมทั้งแนบเอกสารที่วิทยากรควรจะทราบ  เช่น  
รายละเอียดโครงการฝึกอบรม  ก าหนดการฝึกอบรม  แบบหรือรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม  ในหัวข้อวิชาที่
เชิญ  และเมื่อวิทยากรรับเชิญตามหนังสือดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว  ก็ประสานเรื่องเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม  เทคนิค/รูปแบบการฝึกอบรม  ประวัติวิทยากร  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ที่จะใช้  และสอบถามเรื่อง
เกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ฝึกอบรม  และความต้องการในการจัดรถรับ – ส่งวิทยากร   และสถานที่พักใน
กรณีท่ีโครงการฯ  มีการพักค้าง    

2)   การใช้และจัดสถานที่ฝึกอบรม  
  เริ่มต้นจากต้องมีการประชุมทีมงานที่ดูแลหอพัก  โรงอาหาร  และห้องประชุม ของศูนย์ ฯ 
เนื่องจากได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13   อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ดังกล่าวเพ่ือเตรียมพร้อมในเรื่องความสะอาด  ความสะดวก  ความ
ปลอดภัย  เพ่ือผู้เข้าอบรมได้รับการบริการที่ประทับใจกับสถานที่ เจ้าหน้าที่ และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการ
ฝึกอบรมให้สนุกสนาน และเป็นกันเองระหว่างการอบรม  ในส่วนหอพักต้องจัดเตรียมให้มีน้ าดื่มไว้บริการผู้เข้าอบรม
ที่พักค้าง จัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้านไว้บริการเบื้องต้น และมีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ติดไว้ที่หอพัก กรณีที่มี
เหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนในเวลากลางคืน และในการใช้ห้องประชุมจะต้องมีจัดในรูปแบบที่เหมาะสมกับหลักสูตร  และต้อง
เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  จัดห้องประชุมแบบห้องเรียน  (Class Room)   ควรมีทางเข้า – ออก  ที่
เหมาะสม  ควรเป็นห้องที่ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นกันได้  เสียงดังฟังชัด  (อาจจะมีการใช้เครื่องขยายเสียง  โดย
จะต้องมีจ านวนไมโครโฟนที่พอเพียง)  และต้องป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกด้วย  มีเครื่องปรับอากาศที่ไม่ร้อน
หรือเย็น่จนเกินไป  มีการระบายอากาศที่ดี  มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพรียบพร้อม  และการจัดห้องประชุมแบบ
ตัวยู  (U  Room)   ในห้องประชุมต้องค านึงถึงรูปแบบ  และประเภทของการฝึกอบรม  วัตถุประสงค์  และกิจกรรม
ที่จะต้องด าเนินการฝึกอบรม  ความสอดคล้องและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  เป็นต้น 

3)  การวางแผนส าหรับพิธีเปิด  -  ปิด  การฝึกอบรม 
  การจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13   จังหวัดชัยนาท  ได้เชิญนายเฉลิม  นวม
นิ่ม  ผู้อ านวยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  13  จังหวัดชัยนาท    มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  
ฝึกอบรม  โดยการประสานงานเป็นการภายในก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ  2  สัปดาห์  ผู้รับผิดชอบโครงการได้
ไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดด้วยตนเอง   แล้วจึงท าหนังสือเชิญท่านในภายหลังซึ่งจะต้องแนบรายละเอียด
โครงการฝึกอบรม  ก าหนดการ  และร่างค ากล่าวเปิดการฝึกอบรมให้ทราบล่วงหน้าก่อน  4 – 7  วัน  ในโครงการฯ  
ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการฯ  ด้วย  มาจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท,  สิงห์บุรี,  
อ่างทอง  ซี่งได้จัดเตรียมเก้าอ้ีไว้รับรองทางด้านข้าง  ใกล้กับโซฟาของประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ในส่วนของ
พิธีปิดนั้นผู้บริหารโครงการฯ  ได้เชิญนางสาวณัฐชาภรณ์  เฉลยถิ่น นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13  เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฯ  
ก่อนพิธีการปิดโครงการฝึกอบรมฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีปิดมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าการ  อบรบทุกท่าน   
  ในการจัดสถานที่เพ่ือการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมได้ด าเนินการจัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา  ซึ่งจัดอย่าง
ถูกต้องตามแบบแผน  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ธงไตรรงค์  โซฟาที่นั่งส าหรับประธาน  ผู้
กล่าวรายงาน  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน  โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีไมโครโฟนส าหรับประธาน  แท่นพูด 
(Podium)  ไมโครโฟน  ส าหรับผู้กล่าวรายงาน  ต้องด าเนินการจัดเตรียมค ากล่าวรายงาน  และค ากล่าวเปิด  -  ปิด
โครงการนั้น  (การด าเนินงานในส่วนนี้ เป็นในการจัดเตรียมอุปกรณ์โสตเป็นหน้าที่ของนายวุฒินันท์  มีศิริภัทรกุล  
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา) 

32 



   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการหสกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  

 
4)  การจัดท าก าหนดการฝึกอบรม 

  เมื่อได้วางแผนด าเนินการฝึกอบรม  และเตรียมการในเรื่องของวิทยากร  สถานที่  พิธีการเปิด –  
ปิด  การฝึกอบรม  จนครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรแล้ว  การก าหนดรูปแบบของการฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญมาก  ผู้บริหาร
โครงการได้ก าหนดเป็นเอกสารซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา  สถานที่  รายการ  ขั้นตอนของกิจกรรม  ตลอดบุคคลที่มี
บทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ในการฝึกอบรม  เพ่ือเป็นเสมือนสื่อที่ผู้จัดในการด าเนินการฝึกอบรมใช้ในการนัดหมายกับ
ผู้เข้ารับการอบรม  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ในอันที่จะด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ของการฝึกอบรมโดยก าหนด
รูปแบบและวิธีการเขียนบรรยายเป็นรายบรรทัด   ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ 
วันที่  8 พฤศจิกายน 2560 
08.00 -  09.00  น. เดินทางมาลงทะเบียน / พิธีเปิด / ปฐมนิเทศ 

โดยนายเฉลิม   นวมนิ่ม ผู้อ านวยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  13   
 09.00  - 12.00  น. ธรรมาภิบาลการสหกรณ์ 
12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. บทบาท  หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
18.00 – 19.00  น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
วันที่   9 พฤศจิกายน 2560 
09.00 -  12.00  น. การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ภาควิชาการ) 
12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การตรวจสอบกิจการสหกรณ์(แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพ้ืนที่จริง) 
18.00 – 19.00  น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
วันที่  10 พฤศจิกายน  2560 
09.00 -  12.00  น. น าเสนอผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น าเสนอผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ / สรุป / ประเมินผล 
15.00 น. เป็นต้นไป พิธีมอบเกียรติบัตร  และพิธีปิดโครงการฯ   

โดยนางสาวณัฐชาภรณ์   เฉลยถิ่น  
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

5)  การติดต่อผู้เข้ารับการอบรม 
  การติดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม   โดยการประสานงานกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ    ในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ 4 จังหวัด  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ  13   ได้แก่  จังหวัดอุทัยธานี  ,  ชัยนาท  , สิงห์บุรี  
และอ่างทอง  โดยประสานงานล่วงหน้าก่อนจัดโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือให้ เพ่ือด าเนินการ  และ
ขอให้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในโครงการฝึกอบรมฯ   และให้เดินทางมาเข้ารับการ
อบรมตามวัน เวลา และสถานที่  พร้อมแผนที่ในการเดินทาง  และความอนุเคราะห์ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ  13   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลับมาที่ศูนย์ฯตามแบบตอบรับที่ศูนย์ฯ  ก าหนด
ก่อนถึงวันเข้ารับการอบรมประมาณ  3 – 4  วัน  เพ่ือด าเนินการจัดท าป้ายชื่อ  และจะได้ทราบยอดผู้เข้ารับการ
อบรมที่แน่นอนด้วย   
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6)  การด าเนินการเก่ียวกับการเงิน  (ยืมเงินทดรองราชการ) 

  เมื่อได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ  ติดต่อวิทยากร  สถานที่  ผู้เข้ารับการอบรม  และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารโครงการฯ  จะต้องด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ  ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ  เพ่ือน ามาใช้
จ่ายตามรายละเอียดในโครงการฯ  ต่อไป  ควรจะด าเนินการท าสัญญายืมล่วงหน้าก่อนวันจัดอบรมอย่างน้อย  3 – 
5 วัน   ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ในการฝึกอบรมและเอกสารที่จะใช้เบิกจ่ายเงิน  เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมก่อนถึง
วันอบรมจริง  ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545    
ซึ่งค่าใช้จ่ายได้ปรากฏอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรมฯ  ดังกล่าวนั้น  (การด าเนินงานในส่วนนี้เป็นหน้าที่
ของนางสาวสกุลรักษ์  ฉิมกรด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานและนางสาวนนทิยา  รอดย้อย จพง.
การเงินและบัญชี ) 

7)  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  และเอกสารต่าง  ๆ ในการฝึกอบรม   (การด าเนินงานใน 
ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ) 
  การจัดเตรียมวัสุดอุปกรณ์  และเอกสาร ในการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้งจะประกอบด้วยงานเอกสาร
ต่างๆ ดังนี้ 
      - แฟ้มหรือกระเป๋าเอกสาร  ปากกา  สมุด/กระดาษจดบันทึก  หรือสิ่งของที่วิทยากรต้องใช้
ประกอบการฝึกอบรมฯ   
      - เอกสารพ้ืนฐาน เช่น โครงการฝึกอบรม รายละเอียดหัวข้อวิชา ตาราง/ก าหนดการฝึกอบรม  
ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม  ใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอก  แบบทอดสอบความรู้ก่อน – หลัง  การ
ฝึกอบรม  แบบประเมินความพึงพอใจ   
      - เอกสารลงทะเบียน เช่น ใบลงทะเบียน แบบค่าพาหนะ  ประวัติผู้เข้าอบรม 
      - เอกสารอื่น ๆ ที่จ าเป็น  เช่น  ใบเกียรติบัตรของผู้เข้ารับการอบรม 
  8)  การจัดเตรียมการบริการที่พัก  อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในระหว่างการฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่โครงการฯ  ได้ประสานงานกับผู้รับจ้างใรการท าอาหาร  อาหารเช้า  อาหารกลางวัน  อาหารเย็น  และ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในระหว่างการฝึกอบรม  ได้เตรียมประมาณการจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในอัตราที่
เหมาะสม  และแจ้งให้กับทางผู้รับจ้างทราบในแต่ละมื้อ  แต่ละวัน  ได้ท าการเลือกรายการอาหารที่ดีที่สุดส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม  มีรายการหารตามหลักโภชนาการครบ  5  หมู่  มีรสชาดที่ดี  และแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน  
ซึ่งจะต้องท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

- ด าเนินการระหว่างการฝึกอบรม   
1 ) การด าเนินงานส าหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม 

  ผู้บริหารโครงการฝึกอบรมและทีมงาน  จะต้องปฏิบัติงานในวันฝึกอบรม  เริ่มตั้งแต่ต้อนรับผู้เข้า
รับการอบรมโดยการลงทะเบียน ลายมือชื่อ  ห้องพัก  เป็นกิจกรมที่ต่อเนื่อง  จนกระทั่งพิธีเปิดการฝึกอบรมแล้ว  ก็
เป็นหน้าที่ของวิทยากรบรรยาย  ทีมงานและผู้จัดต้องคอยดูแลวิทยากร เพราะในบางครั้งวิทยากรต้องการความ
ช่วยเหลือ  บางกิจกรรมทีมงานต้องปฏิบัติทุกวัน  และต่อเนื่อง  แต่บางกิจกรรมก็ท าครั้งเดียว โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1.1) ด าเนินการรับลงทะเบียน  แจกวัสดุอุปกรณ์  เอกสารประกอบการบรรยายแก่ผู้เข้า 

รับการฝึกอบรม 
             1.2) การปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของการฝึกอบรม ดังนี้ 
                   - ชี้แจงโครงการฝึกอบรมและหลักสูตร 
                   - ชี้แจงสถานที่พัก สถานที่รับประทานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
                   - พิธีการ ก าหนดการต่าง ๆ ในวันพิธีเปิดการฝึกอบรม 
                   - การปฏิบัติตัวในระหว่างการฝึกอบรม ณ สถานที่แห่งนี้ 
                   - สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
                1.3) ด าเนินการตามพิธีการ พิธีเปิดการฝึกอบรม            
             1.4) ต้อนรับวิทยากร ให้วิทยากรพักผ่อนตามอัธยาศัยสักเล็กน้อย   บริการเครื่องดื่ม  
และสอบถามความต้องการของวิทยากรที่จะสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกในการบรรยายของวิทยากร   
             1.5) เตรียมพิธีกรแนะน าวิทยากร แนะน าหัวข้อวิชาที่วิทยากรจะบรรยาย  แจก
แบบทดสอบก่อนการอบรม  และกล่าวขอบคุณวิทยากรหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย 
             1.6) อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร ในการเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมสถานที่ และเป็น
ผู้ช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมตามที่วิทยากรต้องการ ตลอดจนดูแลเรื่องอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   และการรับประทานอาหารที่จ าเป็นของวิทยากร รวมถึงจัดเตรียมเงินสมนาคุณวิทยากร  ใบส าคัญรับเงิน  ค่า
พาหนะ  (ถ้ามี)  ด้วย 
             1.7) ดูแลอ านวยความสะดวกและบริการผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
             1.8) ด าเนินการ  และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามท่ีก าหนดเวลา 
             1.9) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม เช่นแจกแบบประเมินผล และเก็บ
รวบรวมแบบประเมินผลการฝึกอบรม 
             1.10) ค้นหาปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจนข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จในระหว่างด าเนินการฝึกอบรม  และเป็นข้อมูลในการจัดการฝึกอบรมครั้งต่อไป 
 

-  ด าเนินการช่วงหลังการฝึกอบรม   
  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว  ผู้บริหารโครงการมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 

1) ด าเนินการส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัดหรือภูมิล าเนา 
2) จัดท าหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนให้ 

ความช่วยเหลือในการฝึกอบรม 
            3)   ด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการ รวบรวมหลักฐาน ใบส าคัญต่าง ๆ เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะของผู้เข้ารับการอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ  เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืม
ทดรองราชการให้ทันภายในก าหนดเวลาภายในไม่เกิน  30  วันตามระเบียบฯ  ของทางราชการด าเนินการ  เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2545 
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ขั้นตอนที่  5  การประเมินผลโครงการฝึกอบรม   

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในชั่วโมงสุดท้ายของการอบรมในหลักสูตรนั้นการ  ประเมินผล 
โครงการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์จากแบบประเมินผลที่ได้รวบรวมได้ จากแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม  
แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม  และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
แล้วจะต้องสรุปผลโครงการอบรมฯ   เพื่อดูสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการฝึกอบรมทั้งในด้านของ หลักสูตร วิทยากร เอกสาร อุปกรณ์   การ
ด าเนินการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป ในการติดตามผลการฝึกอบรมหลักจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยหลังจากผู้ผ่าน
การอบรมได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว  เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ควรจะต้องมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของผู้
ผ่านการอบรมที่เกิดขึ้น  โดยในโครงการได้ก าหนดระยะเวลาในการติตามผู้เข้าอบรมไว้แล้ว ในระยะเวลา 3 เดือน
หลังจากท่ีอบรมไปแล้ว  เพ่ือจะได้ให้ทราบว่าการฝึกอบรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  การด าเนินการฝึกอบรมฯ  หรือการบริหารโครงการฝึกอบรมฯ   เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการฯ  และ
ทีมงานของศูนย์ฯ  13  จะต้องมีบทบาทหลัก ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับวิทยากรในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งในด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ  และใน
ขณะเดียวกัน ยังต้องด าเนินงานในฐานะผู้อ านวยการโครงการ ท าหน้าที่ควบคุมให้การฝึกอบรมด าเนินไปตาม
ก าหนดการจัดให้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในระหว่างผู้เข้าอบรม   อันจะช่วยสร้าง
บรรยากาศในการฝึกอบรมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ในการเข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี   มิฉะนั้น
อาจจะไม่สามารถท าให้การฝึกอบรมด าเนินไปตามที่ระบุไว้ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล 
  ผู้บริหารโครงการฯ  ได้ท าการประเมินผลการฝึกอบรมไว้  ซึ่งนับเป็นหัวใจที่ส าคัญของการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง  ๆ  ถึงแม้ว่าการประเมินผลจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการฝึกอบรมก็ตาม แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วการประเมินผลสามารถกระท าได้ตั้งแต่ระยะก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม  และหลักเสร็จสิ้น
การอบรมแล้ว    ไม่ได้กระท าเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลต้องท าอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  มิฉะนั้นแล้วการฝึกอบรมในแต่ละครั้งนั้น ๆ ก็จะสูญเปล่า  เสียทั้งเวลา  เงินงบประมาณ 
ทรัพยากร  และการปฏิบัติงานในการด าเนินการฝึกอบรม 
  ในประเด็นที่ได้ก าหนดเพ่ือการประเมินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ”์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13  จังหวัดชัยนาท ในครั้ง
นี้มีขอบเขตในการประเมินผลคือ  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ การจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินผลครั้งนี้  คือการประเมินผลการใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจ  โดยแบบประเมินความพึงพอใจแจกให้กับผู้เข้ารับการอบรม  มีทั้งหมด  4  ตอน  ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน  4  ข้อ 
  ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ  มีจ านวน  4 ข้อย่อย 

- ความรู้ความเข้าใจ ก่อน  - หลัง อบรม 
- การด าเนินการ 
- การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  และ  ข้อเสนอแนะ  อ่ืน  ๆ  (ที่เปิดกว้างให้ผู้เข้ารับการอบรม)  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ จ านวน 51 ราย  ซึ่งทางผู้บริหารโครงการได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่าง  
ๆ ดังต่อไปนี้ 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   โดย 
1. ค่าเฉลี่ย ( x )ในส่วนของการประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรม การแปลผลตาม 

การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนท่ีค านวณได้
ตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ โดยถอืเกณฑ์พิจารณาให้คะแนน  

ระดับคุณภาพ  5   หมายถึง พอใจมากท่ีสุด  ให้ค่าน้ าหนัก     5 
ระดับคุณภาพ  4   หมายถึง พอใจมาก  ให้ค่าน้ าหนัก     4 
ระดับคุณภาพ  3   หมายถึง พอใจปานกลาง  ให้ค่าน้ าหนัก     3 
ระดับคุณภาพ  2   หมายถึง พอใจน้อย  ให้ค่าน้ าหนัก     2 
ระดับคุณภาพ  1   หมายถึง พอใจน้อยท่ีสุด  ให้ค่าน้ าหนัก     1 

เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ( x ) ผู้ศึกษาได้ก าหนดให้มีอันตรภาคชั้น คือ 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  =  5 – 1 = 0.80 
                 จ านวนชั้น                                             5 
  การแปลความหมาย ระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ( x ) 

    x  = 
n

fx  

  x  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
  fx  = ผลรวมท้ังหมดของความถี่คูณด้วยคะแนนในช่องเดียวกัน 
  n  = จ านวนตัวอย่าง 

การแบ่งเกณฑ์ความพึงพอใจ จะก าหนดเกณฑ์ปฏิบัติเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้  

   ค่าเฉลี่ย       ระดับความพึงพอใจ 

         4.51 – 5.00     มากที่สุด 
     3.51 – 4.50     มาก 
     2.51 – 3.50     ปานกลาง 
     1.51 – 2.50     น้อย 
     1.00 – 1.50     น้อยที่สุด 

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย    ลงใน    (   ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1.  เพศ  ( 27  ) ชาย     (  21 ) หญิง 
2.  อายุ  (   ) น้อยกว่า 21 ปี   ( 1  ) 21 - 30 ป ี  ( 2  ) 31 - 40 ป ี  

( 12  ) 41 - 50 ปี      ( 14  ) 51 - 60 ปี       ( 19  )  60 ปีขึ้นไป     
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3. การศึกษา     ( 13  ) ประถมศึกษาปี่ที่ 1-6  ( 12 ) มัธยมศึกษาปีที ่1-3   ( 4  ) ปวช.    
   ( 13  ) มัธยมศึกษาปีที ่4-6    (  3 ) ปวส.                (  5 ) ปริญญาตรี  
  ( 1  ) ปริญญาโท  ( - ) ปริญญาเอก 

4. ระยะเวลาในการท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  ( 42  )  ๑ - 5 ปี     (  6 ) ๖ - ๑๐ ปี 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ  

โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง     ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
รายการที่ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ค่าเฉลี่ย 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1. ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ   
๑.1 เพื่อใหผู้้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าใจบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ 30 16 2   4.58 

มาก
ที่สุด 

1.๒ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องขั้นตอนและกระบวนการในตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์   

32 12    4.72 
มาก
ที่สุด 

1.๓ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 34 14    4.70 

มาก
ที่สุด 

 
     4.71 

มาก
ที่สุด 

 

จากตารางพบว่า ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านบรรลุ 
วัตถุประสงค์โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็น ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องข้ันตอนและกระบวนการในตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เท่ากับ 4.72 และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เท่ากับ 
4.58 
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รายการที่ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

2. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน  - หลัง อบรม   

    2.1 ธรรมาภิบาลการสหกรณ ์ ก่อน 2 8 15 10 3 2.89 ปานกลาง 
หลัง 13 25 10   4.06 มาก 

2.2 บทบาท  หน้าท่ี และความ 
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ก่อน 2 13 20 8 5 2.97 ปานกลาง 
หลัง 20 18 10   4.20 มาก 

2.3 การตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ ก่อน  10 22 13 3 2.81 ปานกลาง 
หลัง 18 15 15   4.06 มาก 

2.4 จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ ก่อน  8 15 20 5 2.54 ปานกลาง 
หลัง 13 20 15   3.95 มาก 

       3.51 มาก 
3. การด าเนินการ   
   3.1 การชี้แจงรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่โครงการ 22 24 2   4.41 มาก 

   3.2 ระยะเวลามีความเหมาะสมเพียงใด  24 22 2   4.45 มาก 
   3.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 27 20 1   4.54 มากที่สุด 
   3.4 การตอบข้อซักถามของวิทยากร 26 20 2   4.50 มาก 

   3.5 เอกสารประกอบการอบรม 23 20 5   4.37 มาก 
   3.6 ความเหมาะสมของสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

25 20 3   4.45 มาก 

   3.7 ความพึงพอใจโดยภาพรวม ต่อการเข้าร่วม
โครงการ 

25 22 1   4.50 มาก 

      4.47 มาก 
4. การน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน   
         4.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้ อย่ า งถู กต้องและมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ให้ ข้ อสั ง เ กต  ข้ อ เ สนอแนะ  แก่
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ 

26 22    4.54 มากที่สุด 
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2. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน  - หลัง อบรม 

  จากตารางพบว่า ก่อนและหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเรื่องบทบาท  
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ มีระดับความคิดเห็น ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และหัวข้อจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และค่าเฉลี่ยรวมของทุกหัวข้อ อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.51  

3. การด าเนินการ 

จากตารางพบว่า ด้านการด าเนินการ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการความพึงพอใจโดยภาพรวม 
มีระดับความคิดเห็น ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านการด าเนินการ 
พบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เท่ากับ 4.54 และหัวข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือเอกสารประกอบการอบรม เท่ากับ 4.37 

4. การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จากตารางพบว่า ด้านการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  

3.3 ผลส าเร็จของงาน 
-  ด้านคุณภาพ   
ผู้เข้ารับการอบรมให้ความส าคัญมากกับการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”  และในกระบวนการฝึกอบรมที่สามารถน าไปปรับใช้กับสหกรณ์ได้จริง  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  จึงท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่แก่สหกรณ์อ่ืน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เกิด
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึนจากเดิม สามารถให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ 
ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  -   ด้านปริมาณ   

     1)  ตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  13  จังหวัด 
ชัยนาท  ก าหนดจัดอบรม  1  รุ่น  ๆ  ละ  60  คน  จ านวน  3  วัน  สามารถจัดอบรมได้  1  รุ่น  60  คน  คิด
เป็นร้อยละ  100  ของแผนงาน  โดยใช้เงินงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน  126,200  บาท งบประมาณท่ีใช้ไปคิด
เป็นร้อยละ  100    
 

3.4  การน าไปใช้ประโยชน์ 
การจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ 2560  ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  เป็นผู้ซึ่งไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้มาก่อน  โดยศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  13  จังหวัดชัยนาท  ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ของสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  13  จังหวัดชัยนาท  ได้แก่จังหวัด  อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  และอ่างทอง   
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จ านวน  4  จังหวัด  ก าหนดจัด  1  รุ่น  ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  60  คน  ในระหว่างวันที่  8 - 10  
พฤศจิกายน 2559  ณ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหารสหกรณ์ที่ 13   อ.สรรพยา  จ..ชัยนาท ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับคือ 

 1. ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ 
ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2.  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้ในการบริหารโครงการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  
“พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” ให้กับนักทรัพยากรบุคคล, ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 – 20  
และส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ  ต่อไป 
 
3.5 ความยุ่งยากในการด าเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค 
 

1)  ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” เป้าหมาย  
คือ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์แตกต่างกันในเรื่องของการตรวจสอบ
กิจการ 

2)   ในช่วงระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการนั้น มีเพียง 2 วาระ ท าให้การ 
ตรวจสอบกิจการซึ่งต้องตรวจทุกปี เกิดการติดขัดบ้างเนื่องจากต้องเปลี่ยนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งอาจมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการ หรืออาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลย จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการอบรม
หลักสูตรนี้ทุกป ี 

3)  ในการเดินทางมาอบรมของบุคลากรของสหกรณ์นั้น  สหกรณ์ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ศูนย์ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท นั้น สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับบุคลากรของสหกรณ์เป็น
รายวัน ซึ่งเป็นเงินจ านวนสูงกว่าค่าพาหนะที่ทางโครงการมีให้ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการประสานให้สหกรณ์ส่ง
บุคลากรมาอบรมในแต่ละโครงการ 
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บทที่  4 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการด าเนินงานในการบริหารโครงการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบ 
กิจการของสหกรณ์ ” ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  พบว่าเกิดความยุ่งยากในการด าเนินการ  ปัญหา  และ
อุปสรรค  บางอย่าง  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อเสนอแนะในส่วนผู้จัดโครงการฯ 

1. ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”  
นักทรัพยากรบุคคล / เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  / ผู้บริหารโครงการฯ  ควรท าความเข้าใจในเบื้องต้นกับส านักงานสหกรณ์
จังหวัดและสหกรณ์เป้าหมาย ในพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของศูนย์ฯ  นั้น  ก่อน  ในเรื่องของวัตถุประสงค์  และ
ขอบเขตของโครงการฯ  ก่อน  เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนไม่หลากหลาย 

2. ในการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”   
นี้  ควรจัดในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ฤดูท านาและฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้สะดวกในเรื่องการการ
ติดต่อสื่อสาร  และการประสานงานในด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด และศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี  13  จังหวัดชัยนาท  ด้วย 

3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตร  เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และระเบียบที่ก าหนดขึ้นใหม่ โดยต้องมีวุฒิบัตรรับรองผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ได้ เพ่ือจะได้ไม่เป็นการอบรมซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ 
 
  ข้อเสนอแนะในส่วนผู้เข้ารับการอบรม 

ในการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” ทางโครงการฯ  ได้ 
จัดท าแบบประเมินให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยในแบบช่วงสุดท้ายได้ให้เขียนข้อเสนอแนะแบบเปิด  ซี่งพอจะสรุปได้
ดังนี้ 

1. อยากให้มีการจัดหลักสูตรแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. ในหลักสูตรและเนื้อหาวิชา  ควรมีวิชาที่หลากหลายกว่านี้ เช่น เรื่องบัญชี – งบทดลอง,      

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ 
3.  ควรมีหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรแรก  เป็นหลักสูตรในเชิงลึกของแต่ละเรื่องที่ผู้ 

ตรวจสอบกิจการควรรู้
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