
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
 

หลกัการและเหตุผล 
   ตามที่ได้มีค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค   
ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศและสภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็น
เวลานานซึ่งได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้  โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ด้านการบริหาร การเงินและการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ซึ่งส่วนราชการและผู้รับผิดชอบต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)  โดยส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและ
ด าเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบเพ่ือมิให้เกิดผลเสียหาย    
แก่ทางราชการ รวมถึงเพ่ือมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากที่ก าหนดไว้  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุที่ เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้              
การด าเนินงานต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและสภาวการณ์ในปัจจุบันอันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติ ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของส่วนราชการจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่สามารถด าเนินการ
ให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดและรักษาไว้ซึ่งวินัยทาง
การเงิน การคลังจึงด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโดยจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ    
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุให้ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและวิธี
ปฏิบติัเกี่ยวกบัการเงิน บัญชีและพัสดุสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได ้
  2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหนา้ที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 
  3. มีความเขา้ใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถ
เสนอแนะปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาค และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จ านวน 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 95 คน 
  เชิงคุณภาพ 
   1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคบั มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถปฏิบัติงานดว้ยความเชื่อมั่น เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและ      
การประชุมระหว่างประเทศ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  
  

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  
  

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง   
 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  
  

มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง 
   

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง 
 

สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 
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วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา 
 1. ศึกษาด้วยตนเอง 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร  เช่น การบรรยาย  การอภิปราย     
                        การฝึกปฏิบัติ  การศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นต้น 
 3. การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  4. การใช้สื่อเทคโนโลยีเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
                         เป็นต้น 
       5. แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เว็บไซต์ และหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. การติดตามและประเมินผลโดยวิทยากร วิทยากรประจ ากลุ่มและคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
สื่อการพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการพัฒนา ตวัอย่างปัญหาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เปน็ต้น 
 2. สื่อเทคโนโลยี เช่น Power Point เป็นต้น 
 3. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
 ระยะเวลาการพัฒนา 

ใช้เวลาในการพัฒนา 3  วัน   
  
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 1. เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                
 2. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร  
 3. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและจัดส่งงานตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 1.1 ด้านระยะเวลา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาตามตารางที่ก าหนด 
                              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 1.2 ด้านหลักสูตร ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องส่งใบงานทุกใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ  

 

 2. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
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          2. เครื่องมือประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา 
 2.1 แบบสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา  
 2.2 แบบสรุปคะแนนการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา 
         3. เครื่องมือประเมินการด าเนินการพัฒนา 
 3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการและหลักสูตรการพัฒนา 
 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้)   
 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 
คุณสมบัติวิทยากร 
  1. วิทยากรหลัก   
 1.1 มีวุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหรือบริหารงานด้านการเงิน บัญชี 
                              และพัสดุในส่วนกลางและหรือส่วนภูมิภาค 
         1.2 เป็นผู้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์การพัฒนาตามหลักสูตร 
        1.3 สามารถท ากิจกรรมการพัฒนาร่วมกับผู้เข้ารับการพัฒนาตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
 2. วิทยากรประจ ากลุ่ม   
 2.1 เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การพัฒนาตามหลักสูตร 
 2.2 เป็นผู้มีความสามารถและหรือประสบการณ์ด้านการท าหน้าที่วิทยากรและหรือ 
                              วิทยากรประจ ากลุ่ม  
 2.3 สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
                             ของหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 

มีนาคม 2562 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 
 

 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 24 ชั่วโมง  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวน 
2 หน่วยการเรียนรู้  ขอบข่ายเนื้อหาสาระมีดังนี้ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและ 

       การประชุมระหว่างประเทศ   (จ านวน 3 ชั่วโมง) 
 

 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
          2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
ได้อย่างถูกต้อง 
 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
หลักเกณฑ์  และวิธีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การบรรยาย  
          2) การอภิปราย  
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          4) การฝึกปฏิบัติ   
          5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
          6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
แบบลงเวลา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
        (จ านวน 2 ชั่วโมง) 
 

 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
          1. หลักเกณฑ์  และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย         
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม   

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย     
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การบรรยาย  
          2) การอภิปราย  
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          4) การฝึกปฏิบัติ   
          5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
          6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 

  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ     

        (จ านวน 2 ชั่วโมง) 
 

 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
          2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง  
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 ขอบข่ายเนื้อหา  
หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย        

ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ดังนี้           
1) รายการค่าตอบแทน  
2) รายการค่าใช้สอย  
3) รายการค่าวัสดุ  
4) รายการค่าสาธารณูปโภค   

 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การบรรยาย  
          2) การอภิปราย  
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          4) การฝึกปฏิบัติ   
          5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
          6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 

  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จ านวน 3 ชั่วโมง) 

 

 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
          2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้อย่างถูกต้อง 
 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
          1. หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย     
การเบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
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วิธีการพัฒนา 
          1) การบรรยาย  
          2) การอภิปราย  
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          4) การฝึกปฏิบัติ   
          5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
          6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 

  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ)  

        (จ านวน 2 ชั่วโมง) 
 

 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงิน
รับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 
          2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการบันทึกบัญชีเงินรับฝาก
ธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
          กระบวนการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 
 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การบรรยาย  
          2) การอภิปราย  
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          4) การฝึกปฏิบัติ   
          5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
          6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  
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 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 

    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน (จ านวน 2 ชั่วโมง) 

 

 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน 
งบการเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
          2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการการจัดท ารายงานงบการเงิน
ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
          1) การจัดท างบการเงินเพ่ือรายงาน สป. และ สตง. 
          2) การจัดท างบกระทบยอดรายงาน สตง. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
          3) การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 
          4) การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 
          5) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การบรรยาย  
          2) การอภิปราย  
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          4) การฝึกปฏิบัติ   
          5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
          6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง  สรุปสาระส าคัญที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (จ านวน 2 ชั่วโมง) 
 

 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
  

 ขอบข่ายเนื้อหา  
          สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การบรรยาย  
          2) การอภิปราย  
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          4) การฝึกปฏิบัติ   
          5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
          6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง  ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ  

        (จ านวน 2 ชั่วโมง) 
 

 วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ 
การพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
          1) ข้อมูลความเสี่ยงของการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
          2) ข้อสังเกต ข้อทักท้วงและข้อตรวจพบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 



11 
 

          3) ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การบรรยาย  
          2) การอภิปราย  
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          4) การฝึกปฏิบัติ   
          5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
          6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เรื่อง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (จ านวน 3 ชั่วโมง) 
 

 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่กับผู้มีประสบการณ์ 
         2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และ 
   สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
          งานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การอภิปราย 
          2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          3) การแบ่งกลุ่มอภิปราย 
          4) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
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          3) อ่ืน ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
          2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

       (จ านวน 1 ชั่วโมง) 
 

 วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
          ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
 

 วิธีการพัฒนา 
          1) การอภิปราย 
          2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          3) การแบ่งกลุ่มอภิปราย 
 
 

 สื่อการพัฒนา 
          1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
          2) PowerPoint   
          3) อ่ืน ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
          1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form)   
           2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 

 
 
 

 

 

 

 



ตารางการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ  
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ระหว่างวันที่............................................. 
  ณ ............................................. 

วันที่/เวลา 07.30น. - 08.00 น. 
08.00น. – 
09.00 น. 

09.00 น. - 12.00 น. 
12.00 น. -
13.00 น. 

13.00 น. - 15.00 น. 15.00 น. -  17.00 น. 18.00 น. - 21.00 น. 

วันแรก ลงทะเบียน 

 
พิธีเปิด 

และบรรยาย
พิเศษ 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัด

งานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ 

 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

 

กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางไปราชการ 
 

กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารงานของ 
ส่วนราชการ 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานด้านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ 
(แบ่งกลุ่มโดยวิทยากร

ประจ ากลุ่ม) 

วันที่สอง 

08.00น.–09.00 น.  
 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

 

มาตรฐาน 
การบันทึกบัญชี 

เงินรับฝาก                            
ธนาคารพาณิชย์  

(เงินนอกงบประมาณ) 

หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท ารายงาน 

งบการเงิน 
 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานด้านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ 
(แบ่งกลุ่มโดยวิทยากร

ประจ ากลุ่ม) 

 
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี  

และพัสดุ 
 

วันที่สาม 

08.00น. – 10.00 น. 10.00 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 14.30 น. 

 
สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 

2560 
 

ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 

จากการตรวจสอบ 
 

- สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ตอบข้อซักถาม 
- ประเมินโครงการ 
- พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร 

หมายเหตุ        1.   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. - 10.40 น. และเวลา  14.30 น. - 14.40 น. 
                2.   ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



แบบสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ................... 
ระหว่างวันที่ ............................................... 

ณ ………………………………………………….. 
*********** 

1. ชื่อเรื่อง   ............................................................................................................................. .......................... 

2. ช่ือวิทยากร  ....................................................................................... ............................................................ 

3. วันที ่ .............................................................................................เวลา............................ ............................. 

4. ชื่อผู้สรุป นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................... ................ 

    ต าแหน่ง.........................................ส านักงานศึกษาธิการภาค/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด......................... 
 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและสาระส าคัญ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................ .............................................................. 
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ...................................................................... 

 

 

รุ่นที่.......กลุม่ที่.......... เลขท่ี......... 
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แบบสรุปคะแนนการสรุปองค์ความรู้จากการพัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่.............. 

ปีงบประมาณ พ.ศ................... 
ระหว่างวันที่ ............................................... 

ณ ………………………………………………….. 

********** 

 

(ลงชื่อ).............................วิทยากรประจ ากลุ่ม 

                                                                                (………………………………………………) 

(ลงชื่อ).............................วิทยากรประจ ากลุ่ม 

                                                                                 (………………………………………………) 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
วิชาที่ 

1 
วิชาที่ 

2 
วิชาที่ 

3 
วิชาที่ 

4 
วิชาที่ 

5 
วิชาที่ 

6 
วิชาที่ 

7 
วิชาที่ 

8 
รวม 
(80 

คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



แบบสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ................... 

ระหว่างวันที่ ............................................... 
ณ ………………………………………………….. 

ที ่ ช่ือ-สกุล วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 วิชาที่ 3 วิชาที่ 4 วิชาที่ 5 วิชาที่ 6 วิชาที่ 7 วิชาที่ 8 
รวม 

(80 คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
             

             

             

             

             

             
 

(ลงชื่อ).............................วิทยากรประจ ากลุ่ม 

                                                                                                                                                            (………………………………………………) 

(ลงชื่อ).............................วิทยากรประจ ากลุ่ม 

                                                                                                                                                             (………………………………………………) 



แบบสรุปผลการเข้ารับการพัฒนา 

โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ ................ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................... 
 

 

ที ่

 

ชื่อ - สกุล 

ด้านระยะเวลา ด้านหลักสูตร สรุปผล 
การเข้า
รับการ
พัฒนา 
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

จ านวน
ชั่วโมง 
การ

พัฒนา 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ผ่าน/ 
ไม่

ผ่าน 

คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

                                                                                 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้สรุปผลการพัฒนา 

 (................................................) 
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  แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาค  
หลักสูตรการพัฒนาบคุลากรดา้นการเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ ................ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................... 
ระหว่างวันที่......................................... 
ณ ......................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่อง  ............................................................................................................................. ....................................... 
ชื่อวิทยากร  ...........................................................  บรรยายวันที่ ........................... เวลา  ............................. 
 

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมการพัฒนาของวิทยากร  
            โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็น 
            ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

ดี 
 

(4) 

ดี
มาก 
(5) 

1 มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาสาระที่ด าเนินการพัฒนา      

2 สามารถจัดกิจกรรมและบรรยายได้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่
ด าเนินการพัฒนา 

     

3 ถ่ายทอดความรู้และอธิบายได้เข้าใจง่ายและชัดเจน       

4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      

5 มอบหมายงานได้สอดคล้องกับการเรียนรู้      

6 บุคลิกภาพมีความเหมาะสม      

7 เอกสารประกอบการพัฒนาชัดเจน เข้าใจง่าย      

8 การใช้สื่อประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม      

9 ระยะเวลาที่ด าเนินการพัฒนาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      

10 เนื้อหาที่ด าเนินการพัฒนามีประโยชน์ น าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้      
 

11. สิ่งที่ท่านพอใจวิทยากร 
............................................................................................................................. ......................................... 

12. สิ่งที่ท่านเห็นว่าวิทยากรควรปรับปรุง  
     ............................................................................................................................................ ............................ 
13. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
     ................................................................... ................................................................. .................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาค  
หลักสูตรการพัฒนาบคุลากรดา้นการเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ ................ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................... 
ระหว่างวันที่......................................... 
ณ ......................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของวิทยากรประจ ากลุ่ม โดยท าเครื่องหมาย           
            ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 
            พัฒนาการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
 

ล าดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

ดี 
 

(4) 

ดีมาก 
 

(5) 
1 มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่ด าเนินการพัฒนา      

2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ได้ตรงประเด็นและชัดเจน      

3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย       

4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมใน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

5 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ กระตือรือร้น (Active) ในการให้
ค าปรึกษา แนะน า  

     

6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     

7 มีเวลาในการให้ค าปรึกษา แนะน าที่เหมาะสมกับ 
เนื้อหาสาระ 

     

8 เนื้อหาสาระที่ให้ค าปรึกษา แนะน าสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีขอรับค าปรึกษา แนะน า  

     

9 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

     

10 ให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา      

 

11. สิ่งที่ท่านพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
     ............................................................................................................................. .......................................... 
12. สิ่งที่ท่านเห็นว่าวิทยากรประจ ากลุ่มควรปรับปรุง  
     ....................................................................................................................................................... ................ 
13. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
     ............................................................................... ........................................................................................ 

กลุม่ที่........ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่............ 

ระหว่างวันที่ ............................................... 
ณ ………………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดตอบข้อมูลของท่านโดยท าเครื่องหมาย   ในช่อง   และกรอกข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ         ชาย                    หญิง 
2. อายุ       ต่ ากว่า  30  ปี      30 – 40 ปี         41 – 50  ปี         51 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา        
                ปริญญาตรี            ปริญญาโท           ปริญญาเอก         อ่ืน ๆ (ระบุ) ……… 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์โครงการ      

2. ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงานกับผู้เข้ารับการพัฒนา      

3. ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ      

4. โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา      

5. โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา      

6.  ความเหมาะสมในการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ       

7. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน      

8. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์      

9. ความเหมาะสมของอาหาร      

10. ความเหมาะสมของเครื่องดื่มและอาหารว่าง      

11. ความสะดวก สบายและสะอาดของที่พัก      

12. ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน      

13. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา      

14. การพัฒนาครั้งนี้เสริมสร้างพฤติกรรมในทางท่ีดี      
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ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนา 
 โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

15. คุณภาพของเอกสารและสื่อประกอบการพัฒนา      

16. กิจกรรมการพัฒนาเอ้ืออ านวยต่อการเรยีนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน      

17. สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ      

18. ปริมาณงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติตลอดการพัฒนา      

19. ความสามารถโดยรวมของวิทยากรในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและ 
     ประสบการณ ์

     

20. ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่      

21. การสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ใน 
     ภาควิชาการ 

     

22. ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา      

23. ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้      

24. ระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสมกับหลักสูตร      

 

25. ระยะเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตร ท่านมีความเห็นว่า 
         เหมาะสมดี            นานเกินไป   ควรเป็น..............วัน      น้อยเกินไป  ควรเป็น............วัน 

26.  สาระการเรียนรู้ที่ควรจัดให้มีเพ่ิมเติมในหลักสูตร 
1.  ..................................................................เพราะ............................................... .............................. 
2.  ..................................................................เพราะ...................................................... ....................... 

27. สาระการเรียนรู้ที่ไม่จ าเป็นต้องจัดไว้ในหลักสูตรนี้ 
1.  ...................................................................เพราะ............................................................... ............. 
2.  ...................................................................เพราะ............................................ ................................ 

28.  จุดเด่น / ข้อดีของโครงการนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
29. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ       
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
30. การพัฒนาครั้งต่อไปต้องการให้ด าเนินการพัฒนาเรื่อง 
.......................................................................................................................... ....................................................  


