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1. วัตถุประสงค์  
1.1 ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและเทคนิคการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝึกอบรมที่

ถูกต้องและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
1.2 ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้คู่มือ ได้แนวปฏิบัติในการจัดโครงการฝึกอบรม ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  

2. ขอบเขต  
 2.1 คู่มือปฏิบัติงานนี้ เป็นคู่มือที่มีรายละเอียดตั้งแต่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เช่น การ
หาความต้องการฝึกอบรม การจัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดอบรม การเตรียมการก่อนจัดฝึกอบรม การขอ
อนุมัติโครงการ การประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์  การประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจน 
การด าเนินงานจัดฝึกอบรม จนถึงขั้นสุดท้ายเป็นการด าเนินงานหลังฝึกอบรมและการประเมินผล 
 2.2 ขอบเขตการจัดฝึกโครงการอบรม ด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุม สัมมนา การเดินทางไปราชการ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาและจัดสรรรายได้จากการบริการ
วิชาการ พ.ศ. 2562 ระเบียบและแนวปฏิบัติของส านักบริการวิชาการ และระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 2.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดโครงการฝึกอบรมของส านักบริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มงาน
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา กลุ่มงานทรัพย์สินและจัดหารายได้ และกลุ่มงานอ่ืนๆ ภายในส านักบริการวิชาการ 
หรือของมหาวิทยาลัย สามารถใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อการปฏิบัติงานได้ 
 2.4  มีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอบรม ผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้เกี่ยวข้องงานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานธุรการส านักงาน ผู้บริหารของส านักบริการวิชาการ
ในระดับต่าง ๆ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการ   
 2.5 ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ก่อนการจัดอบรมและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างจัด
ฝึกอบรม ได้แก่ การหาความต้องการฝึกอบรม จัดท าแผนปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
ด าเนินการจัดฝึกอบรม และสรุปประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมประมาณ  
   
3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 การบริการวิชาการชุมชน  หมายถึง  การบริการวิชาการแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งจ่าย
ค่าบริการวิชาการจาก เงินรายได้ของหน่วยงาน หรือบริการวิชาการแก่ส่วนราชการอ่ืน หรือเอกชน อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการ 

3.2 การจัดโครงการฝึกอบรมเก็บค่าลงทะเบียน  หมายถึง การจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะและความช านาญเพ่ิมขึ้น โดยมีวิทยากรเป็น
ผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม  และด าเนินการในรูปแบบประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานและบุคคล
ทั่วไปจ่าย ค่าลงทะเบียนรายบุคคลตามอัตราที่ผู้จัดอบรมก าหนดในแต่ละโครงการ อาจเป็นโครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนหรือไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 



3.3 การจัดโครงการฝึกอบรมแบบให้เปล่า  หมายถึง การบริการวิชาการจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงน าไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือเป็นโครงการ
ที่มุ่งเน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน จะโครงการที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกให้งบประมาณในการ
จัดท าโครงการบริการวิชาการ เป็นต้น 

3.4 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ หมายถึง เงินที่ เรียกเก็บจากการให้บริการวิชาการ เป็น
ค่าธรรมเนียมที่หักจากรายได้ที่ได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยยึดประกาศหลักเกณฑ์การ
จัดหาและจัดสรรรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 

3.5 โครงการฝึกอบรมในแผนปฏิบัติงาน หมายถึง  โครงการฝึกอบรมที่ส านักบริการวิชาการท าขึ้น 
เสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการส านักบริการวิชาการประจ าปี และได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจ าปีจาก
มหาวิทยาลัย 

3.6 โครงการฝึกอบรมนอกแผนปฏิบัติงาน หมายถึง โครงการฝึกอบรมที่ส านักบริการวิชาการก าหนด
จัดขึ้นที่นอกเหนือจากโครงการระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
ก าหนดขึน้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตามค าแนะน าของวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายของภาครัฐ 
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สถานการณ์ในพื้นที่และความจ าเป็นอื่นๆ  

4. ล าดับขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 4.1  การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

  - สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดประชุม ส ารวจ สอบถาม สัมภาษณ์ ปรึกษาวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิหาความต้องการฝึกอบรม สรุปข้อมูลความต้องการ (กระบวนการตามแผนการหาความต้องการ) 
  - สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มเป้าหมาย 
  - จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเก็บค่าลงทะเบียน (ตามแนวทาง/แบบฟอร์ม
การเขียนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 
  - รวบรวมข้อมูลโครงการและตรวจสอบความสอดคล้องกับแนวทางการจัดท างบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 
  -  ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ/
พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมและแผนปฏิบัติงาน 
 4.2 การประสานงานและเตรียมการก่อนการฝึกอบรม 
  4.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่ เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ ขออนุมติั
โครงการขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายกรณีพิเศษ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ขออนุมัติใช้ส ารองจ่าย (ตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนด) จัดท าก าหนดการอบรม ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม กรณีมีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการภายนอกพ้ืนที่ต้องท าบันทึกขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกพ้ืนที่ 
  4.2.2  ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการเงิน
และบัญชี มีหน้าที่ ตรวจสอบ/พิจารณาความถูกต้องทุกขั้นตอนของการขออนุมัติ เพื่อเสนอรองอธิการบดี ที่
ก ากับดูแลหน่วยงานหรือเสนออธิการบดี  



  4.2.3 นักวิชาการผู้รับมอบหมายประชาสัมพันธ์โครงการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ จัดท า
และตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ ทาง
อีเมล์ เป็นต้น ประสานงานเอกสารจัดส่งเอกสารประเภทต่างๆ  เอกสารประชาสัมพันธ์ จัดแฟ้มเอกสารอบรม 
รายชื่อลงทะเบียน ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ จัดท าแฟ้มค ากล่าว
รายงาน หนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ทั้งวิทยากร ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ผู้สังเกตการณ์ ติดต่อพิธีกร 
ติดต่อช่างภาพและช่างถ่ายวีดีโอ การขอรถมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในโครงการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
จัดท าป้ายโครงการ ท าบันทึกตั้งกล่องเงินในระบบ MIS มหาวิทยาลัย 
  4.2.4 นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่ ประสานงานวิทยากร สถานที่จัด ขอใช้
รถยนต์ ประสานผู้เข้าอบรม ขออนุมัติจ่ายเงิน แจ้งใบจัดหาพัสดุ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย จัดท าวุฒิบัตร 
ประกาศนียบัตร หรือเกียรติบัตร กรณีใช้ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานอาคาร
สถานที่  
  4.2.5 นักวิชาการเงินและบัญชี / เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องการขอ
อนุมัติจ่ายเงินโครงการ การขออนุมัติจัดชื้อ จัดจ้าง พัสดุ การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เพ่ือเสนอผู้บริหารที่
ได้รับมอบอ านาจในเรื่องต่างๆ กรณีมีการเก็บค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแจ้งวิธีการช าระค่าลงทะเบียนก่อนเข้ารับ
การอบรมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย และตรวจสอบผลการแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียน ค่าเช่า
สถานที่หรือห้องประชุม  
 4.3 การด าเนินการจัดฝึกอบรม 
  4.3.1 นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าที่ รับเงินค่าลงทะเบียน/ออกใบเสร็จ/น าส่งเงินที่ฝ่าย
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  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ/พิจารณาความ
ถูกต้องทุกข้ันตอนของการเบิกจ่ายโครงการ   
 4.4 การด าเนินการหลังฝึกอบรมและการประเมินผลโครงการ 
  4.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่  
  - ส่งหนังสือขอบคุณวิทยากรและแจ้งผลการประเมินวิทยากร 
  - จัดท ารายงานสรุปโครงการ 
   - หนังสือขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณในด้านต่างๆ ของโครงการ 
  4.4.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ บันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล
วิทยากร ประเมินผลโครงการ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
  4.4.3 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ 
แก้ไข ความถูกต้องและสอดคล้องของรายงานสรุปโครงการตามกรอบการเขียนรายงานสรุป  
 



5. แบบฟอร์มท่ีใช้ในงานจัดอบรม 
  1. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  2. แบบฟอร์มติดตามผลด าเนินงานของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  3. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  4. แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี  
 5. แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 6. แบบฟอร์มการยืมเงินทดรองจ่ายจากงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 7. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  8. แบบฟอร์มการขอจองรถของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  9. แบบฟอร์มขอยกเลิกโครงการ  
 
6. เอกสารอ้างอิง/เอกสารสนับสนุน 
 - คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมแบบเก็บค่าลงทะเบียน ส านักส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


