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การฝึกอบรมของส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหลัก ดังนั้นการฝึกอบรมในโครงการต่างๆ จึงต้องลงไป
บริหารจัดการในพื้นท่ีนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว บรรลุเป้าหมาย และอ านวยความสะดวกแก่ส มาชิสหกรณ์
ที่เดินทางมาเข้าร่วมการอบรม 
  เพ่ือเป็นเนวทางส าหรับนักทรัพยากรบุคคลของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่มีหน้าที่
ในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์ ได้น ากระบวนการการด าเนินการฝึกอบรมในสหกรณ์ (สถานที่) ซ่ึง
ได้ระดมความเห็นของนักทรัพยากรบุคคล ที่มีประส บการณ์ วิเคราะห์และกลั่นกรองเป็นกระกระบวนการ
ฝึกอบรมในสหกรณ์ (สถานที่) ทั้งหมด 17 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คือ ศึกษาโครงการ /แผนงาน  หมายถึง  การศึกษารายละเอียดของโครงการ /
แผนงานการฝึกอบรมได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา งบประมาณค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดความส าเ ร็จ และการ
ติดตามรายงานผล 
  ขั้นตอนที่ 2  คือ การประสานส านักงานสหกรณ์จังหวัด หมายถึง  การลงพ้ืนที่เพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดให้ด าเนินการ ได้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ และรายละเอียดโครงการ เพ่ือให้เจ้ าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด 
  ขั้นตอนที่ 3 คือ ประสานงานกับสหกรณ์เป้าหมาย หมายถึง หลังจากท่ีส านักงานสหกรณ์
จังหวัดได้เลือกสหกรณ์เป้าหมาย แล้ว ผู้บริหารโครงการต้องประสานงานสหกรณ์เก่ียวกับ วันเวลาและสถานที่
ในการฝึกอบรม ด้านอาหารและเครื่องดื่ม จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายละเอียดเรื่องอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
  ขั้นตอนที่ 4 คือ การขออนุมัติโครงการ หมายถึง เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับการจัด
ฝึกอบรม ต้องท าเรื่องขออนุมัติการจัดโครงการเพื่อก าหนดวัน สถานที่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
  ขั้นตอนที่ 5 คือ การท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การท าหนังสือถึงส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพื่อขอความอนุเคราะห์ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือเชิญเป็นประธานพิธีเปิด ท าหนังสือถึง
สหกรณ์เป้าหมายเพ่ือขอความอนุเคราะห์แจ้งสมาชิกมา เข้ารับก ารอบรม ขอใช้สถานที่ หรือเชิญประธาน
กรรมการเป็นประธานพิธีเปิด 
  ขั้นตอนที่ 6 คือ ประสานงานวิทยากร หมายถึง ประสานและท าหนังสือเชิญผู้ที่จะมาเป็น
วิทยากรตามเนื้อหาวิชาที่ก าหนดในโครงการฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 7 คือ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เก่ียข้อง หมายถึง การท าคว ามเข้าใจโครงการ
ฝึกอบรม เพื่อแบ่งหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ การเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม การลงทะเบียน การจัดหาวัสดุ
ฝึกอบรม การประสานวิทยากร การประสานสหกรณ์ การเดินทาง การสรุปผลโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 8 คือ การจัดเตรียมเอกสาร /อุปกรณ์การอบรม หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้อง
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบลงทะเบียน ใบเบิกค่าพาหนะ ใบค่าตอบแทนวิทยากร แบบทดสอบความรู้ก่อน 
- หลังการอบรม แบบประเมินผลการอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย (ถ้ามี) และอุปกรณ์ ต่างๆ  ได้แก่ 
ปากกา ไม้บรรทัด ดินสอ กระดาษ A4 กระดาษฟลิ๊ฟชาร็ต บอร์ด 
  ขั้นตอนที่ 9 คือ จัดเตรียมอุ ปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง โน๊ตบุค เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
ปลั๊กไฟ แผ่นซีดี เครื่องขยายเสียง กล้องถ่ายภาพ 
   
 

กระบวนการจัดฝึกอบรมในสหกรณ์ 



Knowledge Management การจัดการองค์ความรู้                   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธาน ี
 

 
ขั้นตอนที่ 10 คือ การสรุปรายละเอียดการจัดอบรมกับสหกรณ์ที่เป็นสถานที่ฝึกอบรม 

หมายถึง การสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ รายกา ร/จ านวนอาหารและเครื่องดื่ม สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการ รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆที่จ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 11 คือ การยืมเงินราชการ หมายถึง การขออนุมัติยืมเงินราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการฝึกอบรมทุกรายการยกเว้น ค่าวัสดุประกอบการอบรม 
  ขั้นตอนที่ 12 คือ การด าเนินการฝึกอบรม หมายถึง การจัดอบรมในวันที่ก าหนด ได้แก่ การ
ลงทะเบียน การปฐมนิเทศชี้แจงโครงการ การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม การบรรยาย การบริการอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  การบริการอาหารกลางวัน การทดสอบความรู้หลังการอบรม และการประเมินผล  และการจ่าย
ค่าพาหนะเดินทาง 
  ขั้นตอนที่ 13 คือ การส่งใช้เงินยืมราชการ หมายถึง การน าหลักฐานทางการเงินมาหักล้างเงิน
ยืมราชการที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
  ขั้นตอนที่ 14 คือ สรุปแบบทดสอบ ก่อน -หลังการ ฝึกอบรม หมายถึง การเก็บข้อมู ลว่าผู้เข้า
อบรมมีความความรู้ความเข้าใจเนื้อหา การฝึกอบรมเทียบระหว่างก่อนและหลังกา รอบรม เพ่ือสรุปผลว่าผู้เข้า
อบรมมคีวามรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 
  ขั้นตอนที่ 15 คือ สรุปผลแบบประเมินผลโครงการ หมายถึง การเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการฝึกอบรม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ หรือต าแหน่ง ความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหาวิชาที่อบรม ความพึงพอใจด้านบริหารโครงการ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ขั้นตอนที่ 16 คือ สรุปผลการฝึกอบรม หมายถึง การสรุปผลโครงการเป็นรูปเล่มตามแบบที่
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลการฝึกอบรมในปีถัดไป 
  ขั้นตอนที่ 17 คือ สรุปแนวทางการพัฒนาโครงการ หมายถึง การเก็บข้อมูลของผู้บริหาร
โครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การตอบสนองของผู้เข้าอบรม และ
แนวทางในการพัฒนาโครงการในปีถัดไป  
 

************************** 
 
 


