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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-BIC-01 
หนาที่  : 2 ของ 9 
 แกไขคร้ังที่  : 3 
วันที่มีผลบังคับใช : 17  มีนาคม 2564 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  
การจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกจิกรรมใหคําปรึกษาสําหรับ
บุคคลภายนอก สวทช. 
           

 
ประวัติการแกไข (Revision History) 
 

แกไขคร้ังท่ี วันท่ีแกไข รายละเอียดการแกไข DAR No. 
0 16 มิ.ย. 2560 ประกาศใชครั้งแรก CO-065/2560 
1 11 มิ.ย. 2562 ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการทํางานเปนปจจบัุน CO-070/2562 
2  9 มี.ค. 2563 ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการทํางานเปนปจจบัุน 

มีการทบทวนโดยเปลีย่นช่ือกระบวนการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลย ีเปน
เรื่องการ/ ฝกอบรม และกิจกรรมใหคําปรึกษาสาํหรับบุคคลภายนอก 
สวทช. และแกไขกระบวนการทํางานใหมท้ังหมด 

 CO-020/2563 

3 17 มี.ค. 2564 ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับการทํางานเปนปจจบัุน 

CO-065/2564 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-BIC-01 
หนาที่  : 3 ของ 9 
 แกไขคร้ังที่  : 3 
วันที่มีผลบังคับใช : 17  มีนาคม 2564 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  
การจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกจิกรรมใหคําปรึกษาสําหรับ
บุคคลภายนอก สวทช. 
           

1. วัตถุประสงค   
เพ่ือใชเปนแนวทางกําหนดกระบวนการทํางานดานการจัดสมัมนา / ฝกอบรม / ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมให

คําปรึกษาสําหรับบุคคลท้ังภายในและภายนอก สวทช. 
 
2. ขอบขาย  

เพ่ือใชเปนกระบวนการทํางานใหครอบคลมุการทํางานดานการจัดสัมมนา / ฝกอบรม / ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
กิจกรรมใหคาํปรึกษา สําหรับบุคคลภายในและภายนอก สวทช. ท่ีประสงคเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของศูนยพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี
 
3. นิยาม 
3.1 ผูมีอํานาจอนุมตั ิ : ผูมีอํานาจอนุมตัิการจดัสมัมนาและฝกอบรมตามสายการบังคับบัญชา 
3.2 PM : ผูจัดการโครงการ / หัวหนาโครงการ  
3.3 PMCO : ผูประสานงานโครงการ 
3.4 CUS : ผูแจงความประสงคเขารับการจดัสัมมนา / ฝกอบรม / ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

       และกิจกรรมใหคําปรึกษา  
3.5 ฝายการเงินและบัญชี    : เจาหนาท่ีฝายการเงิน และบัญชีสํานักงานกลาง 
3.6 CONS  : วิทยากร / ผูเช่ียวชาญ / วิทยากรใหคําปรึกษา / ผูชวยวิทยากร 

 
 
4. เอกสารอางอิง 

4.1 เอกสารระเบียบการเบิกจายเงินตามกระบวนการเบิกจายเงินของ สวทช.  ไดแก 

• แบบฟอรมใบขอเบิกคาเลี้ยงรับรอง 

• F-CO-ACF-02.Rev.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

• F-CO-ACF-01.Rev.2 ใบสําคัญรบัเงิน 

• ใบแสดงหลักฐานการรับเงิน 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-BIC-01 
หนาที่  : 4 ของ 9 
 แกไขคร้ังที่  : 3 
วันที่มีผลบังคับใช : 17  มีนาคม 2564 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  
การจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกจิกรรมใหคําปรึกษาสําหรับ
บุคคลภายนอก สวทช. 
           

 

5. แผนผังกระบวนการทํางาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคลียรคาใชจายเมื่อเสร็จงาน 
 

7 

PM 

 จบ 

  

   PMCO 

  

   PM 

ดําเนินกิจกรรมตามแผน 6 

เตรียมความพรอมในดานตางๆ  
กอนการจัดสมันา / ฝกอบรม และกิจกรรมใหคําปรึกษา 

 

 

PM 

5
 
 

เห็นชอบ 
 PM 

ประชาสมัพันธ / จัดทําเอกสารเชิญวิทยากร 
 

4 

วางแผนการดําเนินงาน จัดทํากําหนดการ 
และจัดทําบันทึกขออนุมตัิ   

การจัดสัมนา / ฝกอบรม และกิจกรรมใหคําปรึกษา 

 

1 

PM 

เริ่มตน 

ผูมีอํานาจลงนาม 
       
     พิจารณาอนุมัต ิ

  2 ไมเห็นชอบ 
ปรับใหเหมาะสม 

 

3 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-BIC-01 
หนาที่  : 5 ของ 9 
 แกไขคร้ังที่  : 3 
วันที่มีผลบังคับใช : 17  มีนาคม 2564 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  
การจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกจิกรรมใหคําปรึกษาสําหรับ
บุคคลภายนอก สวทช. 
           

6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน 
 

ขั้นตอนการทํางาน  รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
 
1.     
     PM 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา       
      ไมมี  
 
เอกสารออก      

1. แผนการปฎิบัติงาน ของการจัดกิจกรรม 
2. ประมาณการคาใชจายในการจดักิจกรรม 
3. กําหนดการจดักิจกรรม 
4. บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
5. เอกสารอ่ืนๆ ประกอบการจัดกิจกรรม 

 

 
ขั้นตอนการทํางาน 
  1. PM ดําเนินการวางแผนการดาํเนินงาน รวมถึงจัดทํา
แผนการปฎิบัติงานพรอมท้ังกําหนดระยะเวลารายละเอียด
ของการดําเนินงานในแตละงาน และประมาณการคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรม 
   2. PM จัดทํากําหนดการจัดกิจกรรม บันทึกขออนุมัติจดั
กิจกรรม และเอกสารอ่ืนๆ ประกอบการจัดกิจกรรม เพ่ือ
เสนอผูมีอํานาจลงนามพิจารณาอนุมัติ ตามลําดับสายการ
บังคับบัญชาท่ีกําหนดไวในกระบวนการอนุมัติของ สวทช. 

 
 

 
2. 
    ผูมีอํานาจอนุมัติ 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา       

1. แผนการปฎิบัติงานของการจัดกิจกรรม 
2. ประมาณการคาใชจายในการจดักิจกรรม 
3. กําหนดการจดักิจกรรม 
4. บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
5. เอกสารอ่ืนๆ ประกอบการจัดกิจกรรม 
 

  เอกสารออก      

• บันทึกขออนุมัติการจัดสัมมนา / ฝกอบรและ 
เอกสารประกอบการการจดักิจกรรมท่ีไดรับอนุมตัิ / ไม
อนุมัต ิ
 

 
เง่ือนไขการตัดสินใจ 
   1. ผูมี อํานาจอนุมัติพิจารณาบันทึกขออนุมัติการจัด
กิจกรรม กําหนดการจัดกิจกรรม และเอกสารประกอบการ
ขอจัดกิจกรรม 

- ไมเห็นชอบ ดําเนินการตามขอ 3 
- เห็นชอบ ดําเนินการตามขอ 4 

 
 
 
 
 

วางแผนการดําเนินงาน จัดทํากําหนดการ 
และจัดทําบันทึกขออนุมตัิ การจัดสัมนา / 

ฝกอบรม และกิจกรรมใหคําปรึกษา 

 

1 

 
พิจารณาอนุมัติ 

  2 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-BIC-01 
หนาที่  : 6 ของ 9 
 แกไขคร้ังที่  : 3 
วันที่มีผลบังคับใช : 17  มีนาคม 2564 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  
การจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกจิกรรมใหคําปรึกษาสําหรับ
บุคคลภายนอก สวทช. 
           

ขั้นตอนการทํางาน  รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
 
3.     
       PM 
 
 
 
เอกสารเขา       

• บันทึกขออนุมัติการจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และเอกสารประกอบการการจัดกิจกรรมท่ีผูมีอํานาจ
อนุมัต ิ

 
เอกสารออก      

• บันทึกขออนุมัติการจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และเอกสารประกอบการการจัดกิจกรรมท่ีปรับเหมาะสม
แลว 
 

 
ขั้นตอนการทํางาน 

• บันทึกขออนุมัติการจัดสัมมนา / ฝกอบรม และ 
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมท่ีผูมีอํานาจอนุมตัิไม
เห็นชอบ PM ดําเนินการปรบัแกไขตามท่ีผูบังคับบัญชาให
ความเห็น และสงใหพิจารณาอีกครั้ง ตามข้ันตอนท่ี 2  

 
 

 
4. 

 
 
 

 
เอกสารเขา       

• บันทึกขออนุมัติการจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกําหนดการจดักิจกรรม เอกสารประกอบการขอจัด
กิจกรรมท่ีไดรบัการอนุมตัิแลว  
 
เอกสารออก      

• เอกสารในการเชิญวิทยากร พรอมเอกสาร
เก่ียวกับการจดักิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการทํางาน 

เมื่อผูบังคับบัญชาอนุมัติใหมีการจดัสัมมนา / ฝกอบรม 
และกิจกรรมใหคําปรึกษาโดย PM เปนผูดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี 

1. ติดตอวิทยากรตามรายช่ือท่ีคัดเลอืกไวแลว  
พรอมดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญและ/หรือเอกสารเชิญทาง
จดหมายและ/หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(Email)ใหวิทยากร  

2. ติดตอสถานท่ีการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสมัพันธการจัดกิจกรรมไปยังกลุมเปาหมายท่ี 

เก่ียวของผานชองทางสื่อตางๆ เชน  Website Facebook 
Email ฯลฯ 

 
หมายเหตุ : จัดทําเอกสารเชิญวิทยากร / ท่ีปรึกษา /
ผูเช่ียวชาญ ในรูปแบบหนังสือเชิญและ/หรือเอกสารเชิญทาง
จดหมายและ/หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(Email) เพ่ือ
ประกอบการเบิกจายตามระเบียบการเงินและบัญชีของ 
สวทช. 

 

 

ปรับใหเหมาะสม 

 

3 

PM 
  

ประชาสมัพันธ / จัดทําเอกสารเชิญวิทยากร 
4 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-BIC-01 
หนาที่  : 7 ของ 9 
 แกไขคร้ังที่  : 3 
วันที่มีผลบังคับใช : 17  มีนาคม 2564 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  
การจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกจิกรรมใหคําปรึกษาสําหรับ
บุคคลภายนอก สวทช. 
           

ขั้นตอนการทํางาน  รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
 
5. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา       

1. เอกสารหรือการยืนยันการเขารวมกิจกรรม ใน 
รูปแบบตางๆ เชน ทาง Email Website โทรศัพท และ 
Fax เปนตน 

2. หลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียนจาก 
ผูเขารวมงาน (กรณีมรีายไดคาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม)  
 

  เอกสารออก      
1. รายช่ือผูลงทะเบียนเขารวมสมัมนา / ฝกอบรม 
2. ใบเสร็จคาลงทะเบียนของผูเขารวมงาน (กรณีม ี

รายไดคาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม)  
3. หลักฐานอางอิงในการจัดเตรียมความพรอมใน 

ดานตางๆ กอนการจดักิจกรรม (Checklist) 
 

 
ขั้นตอนการทํางาน 

1. รับลงทะเบียนผานชองทางตางๆ เชน ทาง Email 
และ Website เปนตน 

2. รวบรวมรายช่ือเพ่ือจัดทําใบลงทะเบียนหนางาน 
3. จัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี เลี้ยงรับรอง 

Backdrop และอุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรม เปนตน 
4. จัดเตรียมความพรอมดานการลงทะเบียนหนางาน 

5. การรับชําระเงินหนางาน (กรณมีีรายได 
คาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม) และประสานงานฝาย 
การเงินบัญชี  

6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม และ 

แบบประเมินผลความพึงพอใจในรปูแบบออนไลน 
7. จัดเตรียมความพรอมดานการนําเสนอในหอง 

ประชุมพรอมท้ังไฟลนําเสนอของวิทยากร และจดัเตรียม 
ความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
(หากมี) 
 

หมายเหตุ: กรณมีีรายไดคาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 
ดําเนินการรับหลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียนจาก
ผูเขารวมกิจกรรม พรอมท้ังรวบรวมหลักฐานการชําระเงิน
ดังกลาวสงใหฝายการเงิน และบัญชีเพ่ือจัดทําใบเสรจ็รับเงิน
ใหแกผูท่ีลงทะเบียนมาลวงหนาสําหรับสงใหผูเขารวมงานใน
วันงาน  
 

 
6. 
 
 
 
 
เอกสารเขา       

1. รายช่ือผูลงทะเบียนเขารวมสมัมนา / ฝกอบรม 
2. ใบเสร็จคาลงทะเบียนของผูเขารวมงาน (กรณีม ี

รายไดคาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม)  
3. หลักฐานอางอิงในการจัดเตรียมความพรอมใน 

ดานตางๆ กอนการจดักิจกรรม (Checklist) 
 

 
 

 
ขั้นตอนการทํางาน 
กรณีการจัดสัมมนา / ฝกอบรม 

1. รับลงทะเบียนหนางาน พรอมแจกเอกสาร 
ประกอบการสัมมนา / ฝกอบรม (หากมี) 

2. กรณีมีรายไดคาลงทะเบียนเขารวมงาน ดําเนินการ 
แจกใบเสร็จใหผูเขารวมงานสําหรับผูลงทะเบียนมาลวงหนา  
และรับชําระเงินคาลงทะเบียนเขารวมงานหนางาน (กรณีผู 
ท่ียังไมไดชําระคาลงทะเบียน) และประสานงานการเงิน 
บัญชี 

3. แจงผู เขารวมกิจกรรมใหกรอกแบบประเมินผล
ความ พึ งพ อ ใจ ใน รู ป แบ บ  Online แ ละจั ด ทํ าส รุ ป
ประเมินผลความพึงพอใจเพ่ือนําเขาระบบ ECS  
 

  PM 
 

เตรียมความพรอมในดานตางๆ  
กอนการสัมมนา / ฝกอบรม และกิจกรรมใหคาํปรึกษา 

5 

PM 

ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-BIC-01 
หนาที่  : 8 ของ 9 
 แกไขคร้ังที่  : 3 
วันที่มีผลบังคับใช : 17  มีนาคม 2564 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  
การจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกจิกรรมใหคําปรึกษาสําหรับ
บุคคลภายนอก สวทช. 
           

ขั้นตอนการทํางาน  รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
 
 
เอกสารออก      

1. แบบประเมินผลความพึงพอใจในรปูแบบออนไลน 
2. แบบสรุปการใหคําปรึกษาในรูปแบบ  

  อิเล็กทรอนิกส 
3. หลักฐานการรับชําระเงินคาลงทะเบียนหนางาน  

(กรณมีรีายไดคาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม) 
4. หลักฐานคาใชจายท่ีใชในการจัดกิจกรรม 
5. เอกสารประกอบการเบิกจายคาวิทยากร เชน  

ใบสําคัญรับเงิน ฯลฯ 
 
 

 

4. นําเอกสารประกอบการเบิกจายคาวิทยากรให 
วิทยากรลงนามในหลักฐานการจายเงิน (กรณีอบรมปกติท่ี
ไมใชรูปแบบออนไลน) 

5. ตรวจสอบคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน เชน      
คาสถานท่ี คาอาหาร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

6. จายคาใชจายท่ีเกิดข้ึนพรอมเก็บหลักฐานการชําระ 
เงินเพ่ือประกอบการเคลยีรคาใชจาย หากคาใชจายใด 
สามารถวางบิลไดใหวางบิล 
 
กรณีการใหคําปรึกษา 

1. นัดหมาย CONS แจงกําหนดการของกิจกรรม และ
หัวขอการใหคําปรึกษา  

2. นัดหมาย CUS เพ่ือรับคําปรึกษา และแจงกําหนดการ
ของกิจกรรม 

3. PM จดบันทึกการใหคําปรึกษาของวิทยากร และ
ผูประกอบการของกิจกรรมใหคําปรึกษา และจัดทําแบบ
บั น ทึ ก ก า ร ให คํ าป รึ ก ษ า ใน แ ต ล ะ ค รั้ ง ใน รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส 
4. นําเอกสารประกอบการเบิกจายคาวิทยากรใหคําปรึกษา 
และใหวิทยากรลงนามในหลักฐานการจายเงินจายเงิน (กรณี
ใหคําปรึกษาปกติท่ีไมใชรูปแบบออนไลน) 

  
 

 
7. 
 
 
 
 
เอกสารเขา       

1.  หลักฐานคาใชจายท่ีใชในการจัดสมัมนา /  
ฝกอบรม  

2.  หลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียนเขาบัญชี สวทช.  
(กรณีมรีายไดคาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม) 

 
เอกสารออก      

1. รายช่ือลงทะเบียนหนางานของผูเขารวมสมัมนา / 
ฝกอบรม 

 
ขั้นตอนการทํางาน 

หลังจากเสร็จสิ้นการจดักิจกรรม PMCO ดําเนินการ 
ดังน้ี 

1. PMCO เคลยีรเอกสารคาใชจายจากการจดักิจกรรม  
2. จัดทําเอกสารการเงินเพ่ิมเติม ตามกระบวนการเบิก

จายเงินของ สวทช. และสงใหผูบังคับบัญชาอนุมติ
ตามลาํดับสายการบังคับบัญชา 

3. นําเอกสารเบิกจายท้ังหมดเขาระบบการเบิกจายของ 
สวทช. เชน ระบบ PABI2 ฯลฯ และจัดสงเอกสารตนฉบับ
ใหแกฝายการเงินและบัญชี 

4. กรณีมีรายไดคาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม PMCO  
ฝากเงินคาลงทะเบียนคาเขารวมงานเขาบัญชีของ สวทช. 
พรอมท้ังจัดเตรียมเอกสารดานการเงินเพ่ือดําเนินการออก
ใบเสร็จ และเคลยีรคาใชจายตามกระบวนการเบิกจายเงิน

PMCO 

เคลียรคาใชจายเมื่อเสร็จงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-BIC-01 
หนาที่  : 9 ของ 9 
 แกไขคร้ังที่  : 3 
วันที่มีผลบังคับใช : 17  มีนาคม 2564 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  
การจัดสัมมนา / ฝกอบรม  
และกจิกรรมใหคําปรึกษาสําหรับ
บุคคลภายนอก สวทช. 
           

ขั้นตอนการทํางาน  รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
2. ใบเสร็จคาลงทะเบียนของผูเขารวมงาน (กรณีม ี

รายไดคาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม) 
3. เอกสารเคลียรคาใชจายในการจัดกิจกรรม สําหรับ 

สงดําเนินการเคลียรคาใชจายใหแกฝายการเงินและบัญชี  
 

ของ สวทช. ใหแกฝายการเงินและบัญชี ท้ังน้ีหลังจากท่ีฝาย
การเงินและบัญชีดําเนินการออกใบเสรจ็ใหเรียบรอยแลว
เพ่ือดําเนินการจัดสงใบเสร็จใหทางไปรษณยี 

 
 
 

7. บันทึก  รายงาน ท่ีเกี่ยวของ 
7.1  บันทึกการอนุมัติการจดัสมัมนา / ฝกอบรม และเอกสารประกอบการจัดงาน 
7.2  หนังสือและ/หรือเอกสารวิทยากรในรูปแบบอิเล็กซทรอนิกส และหนังสือเชิญผูเขารวมงานพรอมเอกสารเก่ียวกับ

การจัดงาน 
7.3  บันทึกรายช่ือผูลงทะเบียนเขารวมงาน 
7.4  เอกสารการเบิกจาย และเคลียรคาใชจายในการจัดกิจกรรม 
7.5  บันทึกการใหคําปรึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
7.6  สรุปประเมินผลความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน 
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