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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการด าเนินโครงการฝึกอบรมนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน โดยคู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานโครงการ
ฝึกอบรม ครอบคลุมตั้งแต่การรับข้อมูลหลักเกณฑ์โครงการ การเขียนโครงการ การขออนุมัติโครงการ การ
แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน การปฏิบัติการด าเนินโครงการ ตลอดจนการควบคุมงบประมาณ และสุดท้ายคือ
การสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และดัชนีชี้วัดหรือ KPI ของโครงการ 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ2) ขอบเขตของกระบวนการ3) ค าจ ากัด
ความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
 
 

 
 

            นางแก้วกมล  ภุมมาลา 
      22 เมษายน 2559 
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ภาคผนวก ก  
                       หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
               แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
               แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 
               แบบฟอร์มหนังสือค าสั่ง 
               แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
 
คณะผู้จัดท า 
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1. วัตถปุระสงค์   
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการด าเนินโครงการฝึกอบรม ส าหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการด าเนินโครงการฝึกอบรมครอบคลุม
ครอบคลุมตั้งแต่การรับข้อมูลหลักเกณฑ์โครงการ การเขียนโครงการ การขออนุมัติโครงการ การ
แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน การปฏิบัติการด าเนินโครงการ ตลอดจนการควบคุมงบประมาณ และ
สุดท้ายคือการสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และดัชนีชี้วัดหรือ 
KPI ของโครงการ มีความส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นองค์กรแห่งการเรียบรู้สู่
สากล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใช้บริหารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย   
  
3. ค าจ ากัดความ 

งานฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความเป็นจริงของปัญหา 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร และสามารถน าประสบการณ์
ทั้งหมดท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้บรรลุความส าเร็จตามความต้องการ
ขององค์การ 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสาร ต่าง ๆ เช่น นักศึกษา นักวิจัย ชุมชน เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรง 
และทางอ้อมจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เช่น ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1)มหาวิทยาลัย 
 

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
2. ก ากับ ติดตามนโยบาย แผนการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(2) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยส์ินและ
รายได ้

1. ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั และหน่วยงาน 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
3. ส่งเสริม และสนบัสนุนคณะกรรมการด าเนินงานให้มีการ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(3) เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทั่วไป 1.ก าหนดกลยุทธ์ แผนและแนวทางการปฏบิัติงานเพื่อให้อัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ 
2. ก าหนดกลยุทธ์ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดมาตการ
ส่งเสริมที่เป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสังคม 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1)มหาวิทยาลัย 
 

1. แผนพฒันาเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 
3. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินการตามเอกลักษณ์ 

(2) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยส์ินและ
รายได ้

1. แผนพฒันาเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 
3. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินการตามเอกลักษณ์ 

(3) เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทั่วไป 1.ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน
โครงการฝึกอบรม 
2. แผนการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมของหน่วยงาน 
3. แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมของหน่วยงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดอัตราค่าตอบแทน 

               ในการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนด 
ตรงกับความต้องการ

ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก าหนด
ด้านกฎหมาย ระเบียบ/

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ความ

คุ้มค่า และการลด
ต้นทุน 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการ
ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม 
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ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนด 
ตรงกับความต้องการ

ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก าหนด
ด้านกฎหมาย ระเบียบ/

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ความ

คุ้มค่า และการลด
ต้นทุน 

2. แผนการด าเนนิงาน
โครงการฝึกอบรมของ
หน่วยงาน 

   

3. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ(Quality Work Procedure :QWP) 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการด าเนนิงานโครงการฝึกอบรม 8 

 
7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 

   

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม 

ค าจ ากัดความ 
                กระบวนการที่น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานบรรลุความส าเร็จ รวดเร็ว ทันเวลาเกิดประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กร
ก าหนด เป็นต้น 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 1 
รับนโยบาย/หลักเกณฑ์โครงการ ฝึกอบรม ตุลาคม-สิงหาคม นางแก้วกมล ภุม

มาลา 
หนังสือแจ้งให้ส่งข้อเสนอ
โครงการ 

วิเคราะห์และวางแผนการเนินงาน ตุลาคม-สิงหาคม นางแก้วกมล ภุม
มาลา 

หนังสือแจ้งให้ส่งข้อเสนอ
โครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 
เขียนโครงการ ตุลาคม-สิงหาคม นางแก้วกมล  

ภุมมาลา 
โครงการฝึกอบรมรายกิจกรรม 

เสนออนุมัติโครงการ ตุลาคม-สิงหาคม นางแก้วกมล  
ภุมมาลา 

บันทึกขออนุมัติโครงการ/
หนังสือแจ้งการอนุมัติโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ พฤศจิกายน-

สิงหาคม 
นางแก้วกมล  

ภุมมาลา 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 

ขั้นตอนท่ี 4 
ด าเนินการจัดโครงการตามแผนการด าเนิน
โครงการ 

มีนาคม-สิงหาคม นางแก้วกมล  
ภุมมาลา 

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการ/รูปถ่ายกิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 5 
สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการราย
กิจกรรม 

เมษายน-กันยายน นางแก้วกมล  
ภุมมาลา 

รายงายผลการด าเนินโครงการ
รายกิจกรรม 

เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ เมษายน-กันยายน นางแก้วกมล  
ภุมมาลา 

ประชาชนรับทราบผลการ
ด าเนินโครงการ 

พัฒนาและปรับปรุงแผนการด าเนิน
โครงการ 

กรกฎาคม-สิงหาคม นางแก้วกมล  
ภุมมาลา 

แผนการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-RM-01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
DOF-GA-1 แบบฟอร์การสร้างหนังสือบันทึกข้อความ 
DOF-GA-2 แบบฟอร์มการสร้างค าสั่งแต่งตั้งคณกรรมการด าเนินโครงการ 
FM-RM-02 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 

 1. เอกสารข้อเสนอโครงการ 
 2.หนังสือค าสั่ง 
 3. หนังสือบันทึกข้อความ 
 4. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ                 

    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 1.ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้รับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 
 2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการด าเนินโครงการฝึกอบรม นั้น มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม นางแก้วกมล ภุมมาลา 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม, กรกฎาคม, 
กันยายน 

นางแก้วกมล ภุมมาลา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

มีนาคม, กรกฎาคม, 
กันยายน 

นางแก้วกมล ภุมมาลา 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, กรกฎาคม, 
กันยายน 

นางแก้วกมล ภุมมาลา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มีนาคม, กรกฎาคม, 
กันยายน 

นางแก้วกมล ภุมมาลา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป หน่วยงานต้นสังกัด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า นายธวัชชัย สู่เพ่ือน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของ
ฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป  ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป   น ากระบวนการปฏิบัติงานการด าเนินงานโครงการ
ฝึกอบรม มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่ 22 เมษายน 2559 
      
     
        (นายธวัชชัย สู่เพ่ือน) 
       ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการด าเนนิงานโครงการฝึกอบรม 14 

แบบฟอร์มแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ (FM – RM-01) 
 

ชื่อโครงการ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักสูตร.................................................................................................................................. 
2. หลักการและเหตุผล 
 .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
3. วัตถุประสงค ์
 .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
5. คุณสมบตัิของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
6. รายละเอียดหลักสตูร 
 .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร ต้นสังกัด ระยะเวลา 
 
 
 

   

รวมชั่วโมงอบรม  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสตูร 
 .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
8. ดัชนีวัดความส าเร็จ 
 .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
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9. งบประมาณ 
 5,000 บาทต่อราย (5,000 บาท x จ านวนผู้เข้าอบรม = ................บาท) โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดต่อไปนี ้

ค่าใช้จ่าย อัตรา จ านวนเงิน (บาท) 
 
 
 

  

รวมงบประมาณ  
 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
11.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน วิธีการ 
ระยะเวลา 

(เดือน) 
 
 

  

 
12. ประวัติวิทยากร 

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

      ต าแหน่ง................................................................... 
      .................../........................./................. 
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แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (DOF-GA-1) 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ                                          

ที ่   วันที ่               
เรื่อง    

เรียน............................................................................... 

ภาคเหตุ ........................................................................................................................... .........  
.......................................................................................................................... ......................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ................................... 

ภาคความประสงค์.....................................................................................................................  
………………......................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
........................................................ ........................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
 
                 

  ภาคสรุป ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ต าแหน่ง 
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แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (DOF-GA-2) 
 

 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่............./................. 

เรื่อง  ..........................................................................................................  
                             .........................................................................................................  
 
 
  (ข้อความ) ................................................................................................................................. 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
........................................................... ..................................................................................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................ ........................................................................ 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
                          ทั้งนี้   ตั้งแต่..................................................................... 
 
                                สั่ง ณ วันที่                 
 
                                                                 
                                                                 (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
                                                                                        ต าแหน่ง 
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แบบฟอร์ม FM-RM-02 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 

1. การท าหน้าปกรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอดุมศึกษาเป็นฐาน 

 
โครงการXXX 

XXXXXXXXXXXX  
ระหว่างวันท่ี X-X เดือน  พ.ศ. 

 
รวมระยะเวลา X วัน  XXX ชั่วโมง 

 

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน XX คน 
 

 
จัดโดย 

หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ  มหาวิทยาลัย XXX จากเครือข่ายภาค XXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสญัลกัษณ์สกอ.  
สถานศึกษาท่ีของโครงการ 
และหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจฯ 
 
 

ระบุประเภทโครงการ(ก , ข)  

จดัระหวา่งวนัท่ี  + เดือน  +  ปีพ.ศ. 

รวมโครงการใชเ้วลา (จ านวนวนัท่ีจดั) 

ระยะเวลาโครงการ (จ านวนชัว่โมง) 
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ระบุช่ือสถานศึกษาและเครือข่าย (ถา้มี) 
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* สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพ่ิมเติมและจัดเรียงตามความเหมาะสม แต่ควรระบุข้อมูลทั้งหมดที่
ก าหนดให้ครบถ้วนเพ่ือความสะดวกในการน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินของคณะกรรมการ และน าข้อมูล
รายละเอียดพื้นฐานไปใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลโครงการเพ่ือการเผยแพร่ สืบค้น อย่างเป็นระบบต่อไป 
 
2.การล าดับเนื้อหาในส่วนสารบัญของรายงาน 
ตัวอย่าง 

สารบัญ 
 
 
หน้า 

ค าน า             xx 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (เขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 
เนื้อหาโครงการ           xx - xx 

 หลักการและเหตุผล       xx 

 วัตถุประสงค์        xx 

 กลุ่มเป้าหมาย        xx 

 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ      xx 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ       xx 

 รายละเอียดหลักสูตร       xx 

 ก าหนดการโครงการ       xx 

 ขั้นตอนการด าเนินการ       xx 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ       xx 

 กระบวนการสร้างและพัฒนาการประกอบอาชีพ    xx 

 ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการ    xx 

 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ      xx 

 วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร (ระบุสาขาที่เชี่ยวชาญ)     xx 

 งบประมาณท่ีใช้        xx 

การประเมิน/สรุปผลโครงการ      xx - xx 
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 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / ส าเนาใบเซ็นชื่อ     xx 

 แบบสอบถาม / ส าเนาแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ   xx 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (จากแบบสอบถาม)  xx 

 ผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อน- หลัง    xx 

 สรุปผลโครงการ (ขอให้ระบุจ านวนผู้เข้าอบรมที่น าไปต่อยอดธุรกิจ)  xx 

เอกสารและภาพประกอบโครงการ       xx - xx 
 Screenshot Powerpointที่ใช้จัดโครงการ    xx 

 เอกสารแจกผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ     xx 

 ภาพสื่อประชาสัมพันธ์/การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ   xx 

 ภาพกิจกรรมในโครงการ       xx 

 บรรณานุกรม / เครดิตผู้จัดท า (ถ้ามี)     xx 

 
 
 

 

 

 

3.การอธิบายเอกสารและภาพประกอบโครงการ    

 1. Screenshot Powerpoint ที่ใช้ในการบรรยายโครงการ     

 2. เอกสารแจกผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ      

 3. ภาพสื่อประชาสัมพันธ์/การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ    

 4. ภาพกิจกรรมในโครงการ        

 5. บรรณานุกรมเครดิตผู้จัดท า (ถ้ามี)       

* ระบุข้อมูลและล าดับตามหมายเลข 1-5 ส าหรับกรณีที่มีหัวข้ออ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ให้แทรกไว้ระหว่างหัวข้อ
ที ่4. ภาพกิจกรรมในโครงการ กับ หัวข้อที ่5 บรรณานุกรมเครดิตผู้จัดท า (ถ้ามี) 

สามารถน าภาพมาใช้อธิบายประกอบเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม  
การส่งรายงานให้แนบCD/DVD  บรรจุ : เอกสารสื่อการสอน, ภาพวีดีโอที่ใช้ในการจัดกิจกรรม(ถ้ามี), 
เล่มรายงาน (PDF), ภาพประกอบการจัดอบรมโครงการ ฯลฯ 
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4.ข้อควรระบุใน การประเมินสรุปผลโครงการ      
 4.1จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ให้ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การแบ่งประเภทที่ระบุไว้ในกลุ่มเป้าหมายแล้วใช้กราฟเพ่ือ
อธิบายข้อมูลเพ่ิมเติม 
ตัวอย่าง 

 
รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็น 
 - นักเรียน 8 คน     - นักศึกษา 12 คน 
 - ผู้ประกอบอาชีพเดิมอยู่แล้ว 6 คน  - ผู้สนใจทั่วไป 6 คน 
 สามารถใช้ข้อมูลด้านอ่ืนมาท ากราฟเพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอรายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เช่น น าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพมาสร้างกราฟจ าแนกผู้เข้าร่วมตามการประกอบอาชีพข้อมูลรายได้ต่อ
เดือน เป็นต้น  

ในส่วนนี้ ให้ แนบรายละเอียดส าเนาใบเซ็นชื่อของผู้เข้ารับการอบรมด้วย 
 

 4.2   การประเมินผลการอบรม 
 เพ่ือประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับบริการ ให้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประเมินผลการท างาน การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน โดยใน
แบบสอบถามจะต้องมีส่วนที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เขียนข้อเสนอแนะต่างๆ ไว้ในแบบสอบถามด้วย รวมทั้งการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 4.3การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (จากแบบสอบถาม)   
 ให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯสรุปผลที่ได้จากแบบสอบถามโดยระบุจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ
และใช้กราฟช่วยอธิบายข้อมูล 
ตัวอย่าง 
ประเมินเนื้อหาในการอบรม จากเกณฑ์ 

5 = ดีมาก  4 = ดี 
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3 = พอใช้  2 = ควรปรับปรุง 
1 = ไม่ดี 

 
มีผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินจ านวน100คนโดยมีการให้คะแนนในแต่ละข้อดังนี้ 
ดีมาก= 57คน   ดี= 37 คน   พอใช้= 6 คน 
ควรปรับปรุง = 0 คน  ไม่ดี = 0 คน 

 4.4ผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อน- หลัง    
ตัวอย่าง(จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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ในกรณีที่โครงการอบรมจัดให้มีการวัดความรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน ด้วยการท าแบบทดสอบให้ทาง
หน่วยบ่มเพาะฯ ยื่นผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียน-หลังเรียนในรายงานน าส่งและแนบตัวอย่างของ
แบบทดสอบมาด้วย(ไม่จ าเป็นต้องแนบของทุกคน) 
5. สรุปผลโครงการ         
 สรุปผลโครงการที่จัดอบรมสรุปจ านวนผู้เข้าอบรมที่สามารถประกอบธุรกิจได้ รวมไปถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานครั้งต่อไป 
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