คู่มือปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรม
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

1. วัตถุประสงค์
1.1 ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและเทคนิคการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝึกอบรมที่
ถูกต้องและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.2 ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้คู่มือ ได้แนวปฏิบัติในการจัดโครงการฝึกอบรม ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทาให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. ขอบเขต
2.1 คู่มือปฏิบัติงานนี้ เป็นคู่มือที่มีรายละเอียดตั้งแต่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เช่น การ
หาความต้องการฝึกอบรม การจัดทาแผนปฏิบัติงานการจัดอบรม การเตรียมการก่อนจัดฝึกอบรม การขอ
อนุมัติโครงการ การประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจน
การดาเนินงานจัดฝึกอบรม จนถึงขั้นสุดท้ายเป็นการดาเนินงานหลังฝึกอบรมและการประเมินผล
2.2 ขอบเขตการจัดฝึกโครงการอบรม ดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุม สัมมนา การเดิน ทางไปราชการ ประกาศหลั กเกณฑ์การจัดหาและจัดสรรรายได้จากการบริการ
วิชาการ พ.ศ. 2562 ระเบียบและแนวปฏิบัติของสานักบริการวิชาการ และระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.3 หน่วยงานที่รั บผิ ดชอบในการจัดโครงการฝึ กอบรมของสานักบริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มงาน
ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา กลุ่มงานทรัพย์สินและจัดหารายได้ และกลุ่มงานอื่นๆ ภายในสานักบริการวิชาการ
หรือของมหาวิทยาลัย สามารถใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อการปฏิบัติงานได้
2.4 มีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอบรม ผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้เกี่ยวข้องงานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานธุรการสานักงาน ผู้บริหารของสานักบริการวิชาการ
ในระดับต่าง ๆ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
2.5 ขั้น ตอนการดาเนิ น งานตั้ง แต่ ก่อ นการจั ด อบรมและด าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ งในระหว่ า งจั ด
ฝึ กอบรม ได้แก่ การหาความต้ องการฝึ ก อบรม จัดทาแผนปฏิบั ติงานสร้างและพัฒ นาหลั กสู ตรฝึ กอบรม
ดาเนินการจัดฝึกอบรม และสรุปประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมประมาณ
3. คาจากัดความ
3.1 การบริการวิชาการชุมชน หมายถึง การบริการวิชาการแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งจ่าย
ค่าบริ การวิช าการจาก เงิน รายได้ ของหน่ว ยงาน หรือบริการวิช าการแก่ส่ ว นราชการอื่น หรือเอกชน อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการ
3.2 การจัดโครงการฝึกอบรมเก็บค่าลงทะเบียน หมายถึง การจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ทักษะและความชานาญเพิ่มขึ้น โดยมีวิทยากรเป็น
ผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และดาเนินการในรูปแบบประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานและบุคคล
ทั่วไปจ่าย ค่าลงทะเบียนรายบุคคลตามอัตราที่ผู้จัดอบรมกาหนดในแต่ละโครงการ อาจเป็นโครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนหรือไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

3.3 การจัดโครงการฝึกอบรมแบบให้เปล่า หมายถึง การบริการวิชาการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งนาไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือเป็นโครงการ
ที่มุ่งเน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน จะโครงการที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกให้งบประมาณในการ
จัดทาโครงการบริการวิชาการ เป็นต้น
3.4 ค่ า ธรรมเนี ย มบริ ก ารวิ ช าการ หมายถึ ง เงิ น ที่ เ รี ย กเก็ บ จากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ เป็ น
ค่าธรรมเนียมที่หักจากรายได้ที่ ได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยยึด ประกาศหลักเกณฑ์การ
จัดหาและจัดสรรรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
3.5 โครงการฝึกอบรมในแผนปฏิบัติงาน หมายถึง โครงการฝึกอบรมที่สานักบริการวิชาการทาขึ้น
เสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการสานักบริการวิชาการประจาปี และได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจาปีจาก
มหาวิทยาลัย
3.6 โครงการฝึกอบรมนอกแผนปฏิบัติงาน หมายถึง โครงการฝึกอบรมที่สานักบริการวิชาการกาหนด
จัดขึ้นที่น อกเหนื อจากโครงการระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากมหาวิทยาลั ย
กาหนดขึน้ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตามคาแนะนาของวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายของภาครัฐ
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สถานการณ์ในพื้นที่และความจาเป็นอื่นๆ
4. ลาดับขั้นตอนในการดาเนินงาน
4.1 การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดประชุม สารวจ สอบถาม สัมภาษณ์ ปรึกษาวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิหาความต้องการฝึกอบรม สรุปข้อมูลความต้องการ (กระบวนการตามแผนการหาความต้องการ)
- สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มเป้าหมาย
- จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเก็บค่าลงทะเบียน (ตามแนวทาง/แบบฟอร์ม
การเขียนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย)
- ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
- รวบรวมข้อมูลโครงการและตรวจสอบความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทางบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
- ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ/หัวหน้าสานักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ/
พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมและแผนปฏิบัติงาน
4.2 การประสานงานและเตรียมการก่อนการฝึกอบรม
4.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติในหลักการ ขออนุมตั ิ
โครงการขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายกรณีพิเศษ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ขออนุมัติใช้สารองจ่าย (ตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่กาหนด) จัดทากาหนดการอบรม ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม กรณีมีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการภายนอกพื้นที่ต้องทาบันทึกขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกพื้นที่
4.2.2 ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ/หัวหน้าสานักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการเงิน
และบัญชี มีหน้าที่ ตรวจสอบ/พิจารณาความถูกต้องทุกขั้นตอนของการขออนุมัติ เพื่อเสนอรองอธิการบดี ที่
กากับดูแลหน่วยงานหรือเสนออธิการบดี

4.2.3 นักวิชาการผู้รับมอบหมายประชาสัมพันธ์โครงการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ จัดทา
และตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ ทาง
อีเมล์ เป็นต้น ประสานงานเอกสารจัดส่งเอกสารประเภทต่างๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ จัดแฟ้มเอกสารอบรม
รายชื่อลงทะเบียน ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม จัดทาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการ จัดทาแฟ้มคากล่าว
รายงาน หนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ทั้งวิทยากร ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ผู้สังเกตการณ์ ติดต่อพิธีกร
ติดต่อช่างภาพและช่างถ่ายวีดีโอ การขอรถมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโครงการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
จัดทาป้ายโครงการ ทาบันทึกตั้งกล่องเงินในระบบ MIS มหาวิทยาลัย
4.2.4 นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่ ประสานงานวิทยากร สถานที่จัด ขอใช้
รถยนต์ ประสานผู้เข้าอบรม ขออนุมัติจ่ายเงิน แจ้งใบจัดหาพัสดุ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย จัดทาวุฒิบัตร
ประกาศนียบัตร หรือเกียรติบัตร กรณีใช้ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานอาคาร
สถานที่
4.2.5 นักวิชาการเงินและบัญชี / เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องการขอ
อนุมัติจ่ายเงินโครงการ การขออนุมัติจัดชื้อ จัดจ้าง พัสดุ การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อเสนอผู้บริหารที่
ได้รับมอบอานาจในเรื่องต่างๆ กรณีมีการเก็บค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแจ้งวิธีการชาระค่าลงทะเบียนก่อนเข้ารับ
การอบรมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย และตรวจสอบผลการแจ้งชาระเงินค่าลงทะเบียน ค่าเช่า
สถานที่หรือห้องประชุม
4.3 การดาเนินการจัดฝึกอบรม
4.3.1 นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าที่ รับเงินค่าลงทะเบียน/ออกใบเสร็จ/นาส่งเงินที่ฝ่าย
การเงินของมหาวิทยาลัยในวันที่รับเงินค่าลงทะเบียน
4.3.2 นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ ดูแลห้องอบรม วิทยากร
ผู้เข้าอบรมประเมินผลวิทยากร/โครงการ รับลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
4.3.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่ จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ รวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายภายใน
โครงการทั้งหมด แบบประเมินโครงการ
4.3.4 นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าที่ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการ
4.3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ/นักวิชาการเงิน มีหน้าที่ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขออนุมัติสรุปและจัดสรรค่าใช้จ่าย ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ
4.3.6 ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานักงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ/พิจารณาความ
ถูกต้องทุกขั้นตอนของการเบิกจ่ายโครงการ
4.4 การดาเนินการหลังฝึกอบรมและการประเมินผลโครงการ
4.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่
- ส่งหนังสือขอบคุณวิทยากรและแจ้งผลการประเมินวิทยากร
- จัดทารายงานสรุปโครงการ
- หนังสือขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณในด้านต่างๆ ของโครงการ
4.4.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ บันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล
วิทยากร ประเมินผลโครงการ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
4.4.3 ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ/หัวหน้าสานักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ
แก้ไข ความถูกต้องและสอดคล้องของรายงานสรุปโครงการตามกรอบการเขียนรายงานสรุป

5. แบบฟอร์มที่ใช้ในงานจัดอบรม
1. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการของสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
2. แบบฟอร์มติดตามผลดาเนินงานของสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
3. แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานของสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
4. แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการของสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี
5. แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
6. แบบฟอร์มการยืมเงินทดรองจ่ายจากงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
7. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
8. แบบฟอร์มการขอจองรถของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
9. แบบฟอร์มขอยกเลิกโครงการ
6. เอกสารอ้างอิง/เอกสารสนับสนุน
- คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมแบบเก็บค่าลงทะเบียน สานักส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

