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ค ำน ำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการงานฝึกอบรมส าหรับบุคคลภายนอก (Public 
Training) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหาร
จัดการงานฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม ได้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน 
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการงานประเภทอ่ืนๆ ได้  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และทุกหน่วยงานที่ต้องการจะศึกษาหาความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปบูรณาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
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 บทที่ 1  

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นหน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มีฐำนะเทียบเท่ำกอง มีระบบบริหำรงำนแบบวิสำหกิจที่แยกออกจำกระบบกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมในแบบต่ำง ๆ เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยสู่สังคม รวมถึงกำรจัดหำรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรโดยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรติดต่อเจรจำเชิงธุรกิจ จัดกำร
เกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญำและข้อตกลงในกำรรับท ำโครงกำร กำรบริหำรโครงกำร และดูแล
ผลประโยชน์ที่มหำวิทยำลัยพึงได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรในรูปแบบต่ำง  ๆ 
ได้แก่ กำรจัดฝึกอบรม กำรจัดประชุม สัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรวิจัย กำรค้นคว้ำ 
กำรศึกษำ ส ำรวจ วำงแผนที่ได้รับเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก ฯลฯ  อีกทั้งยังให้บริกำรใน
ฐำนะที่ปรึกษำที่มีกำรขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง  
 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรจัดหำรำยได้โดยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนั้น หนึ่งในภำรกิจหลัก
ที่ส ำคัญของหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดฝึกอบรม กำรจัดประชุม สัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
งำนในส่วนนี้จะอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของ งำนพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม ส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตรส ำหรับกำรจัด
ฝึกอบรมตำมควำมต้องกำร (Training Needs Assisment) หรือตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซ่ึงได้ด ำเนินกำร 
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลภำยนอก (Public Training) เป็นหลัก โดยจะแบ่งกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ   
  (1) หน่วยงำนภำยนอกติดต่อให้ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งหน่วยงำนนั้นๆ ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เป็นกำรบริหำรจัดกำรจัดฝึกอบรมแบบเหมำจ่ำย
ทั้งโครงกำร  
  (2) โครงกำรที่จัดท ำขึ้นในลักษณะจัดเก็บค่ำลงทะเบียนอบรมเป็นรำยบุคคล โดยผู้ที่
สนใจสำมำรถสมัครเข้ำร่วมอบรมได้ด้วยตนเอง หรืออำจเป็นลักษณะหน่วยงำน/องค์กร จัดส่ง
บุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมอบรม เพ่ือพัฒนำทักษะที่สำมำรถน ำไปพัฒนำกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยขององค์กรนั้น ๆ มำกขึ้น หรือบุคคลทั่วไป 
ที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะของตนเอง    
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 กำรจัดฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public Training) ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดฝึกอบรมระยะสั้น มีกำรเก็บค่ำลงทะเบียนเป็นรำยบุคคล 
ในปัจจุบันกำรจัดฝึกอบรมประเภทนี้ มีกำรแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับมหำวิทยำลัยค่อนข้ำงสูง 
เนื่องจำกสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัยได้อย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงชื่อเสียงและ
กำรยอมรับในด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมและบุคคลภำยนอกอีกด้วย  ในกำรที่จะท ำให้
กำรฝึกอบรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคคลภำยนอกได้นั้น นอกจำกจะมีวิทยำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสมแล้ว ยังต้องอำศัยผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำใจหลักกำร
บริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมที่ดี ต้องรู้จักกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ส ำรวจควำมต้องกำรและ
ควำมจ ำเป็นของหลักสูตร ออกแบบและสร้ำงหลักสูตรเป็นโครงกำรฝึกอบรม กำรเสนอขออนุมัติ
โครงกำร ไปจนถึงกำรด ำเนินกำรก่อนกำรจัดฝึกอบรม ระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม และหลังกำรฝึกอบรม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มำของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรงำน
ฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public Training) เพ่ือเป็นกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน
ของผู้จัดท ำสู่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนฝึกอบรม และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนอ่ืนๆ ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ตลอดจนอำจเป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยที่จะด ำเนินกำรจัดกำร
ฝึกอบรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดฝึกอบรมของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรม ตลอดจนเป็นแนวทำง    
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง  
 2. เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรฝึกอบรมที่มีมำตรฐำนเดียวกัน และ
สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้ปฏิบัติงำนใหม่ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 
 3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนอ่ืน ๆ ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
และผู้ที่สนใจทั่วไป สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรงำนประเภท     
อ่ืน ๆ ได ้
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรม ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 2. มีหลักฐำนแสดงวิธีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรฝึกอบรมที่มีมำตรฐำนเดียวกัน และสำมำรถ
ถ่ำยทอดให้กับผู้ปฏิบัติงำนใหม่ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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 3. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนอ่ืน ๆ ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร และผู้ที่
สนใจทั่วไปสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรงำนประเภทอ่ืน ๆ ได ้
 
ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public 
Training) ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงขั้นตอน
ในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดฝึกอบรม  โดยมี
เนื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public Training) แบบระยะสั้น 
มีกำรเก็บค่ำลงทะเบียนเป็นรำยบุคคล ครอบคลุมขั้นตอนกำรจัดกำรงำนฝึกอบรม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1  กำรจัดท ำหลักสูตรและกำรน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร ประกอบด้วย 
กำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม กำรเขียนโครงกำรฝึกอบรม และกำรน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติ
โครงกำร  
   ขั้นตอนที่ 2  กำรด ำเนินกำรก่อนจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย กำรประชำสัมพันธ์
และรับสมัคร กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม กำรยกเลิกโครงกำร (กรณีไม่คุ้มทุน) 
กำรยืนยันจัดฝึกอบรม (กรณีคุ้มทุน) และกำรวำงแผน/เตรียมงำน/ยืมเงินทดรองจ่ำย ส ำหรับกำรจัด
ฝึกอบรม   
   ขั้นตอนที่ 3  กำรด ำเนินกำรระหว่ำงจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย กำรรับลงทะเบียน 
ดูแลควำมเรียบร้อยในเรื่องอำหำร/สถำนที่/วัสดุอุปกรณ์/ กระบวนกำรจัดฝึกอบรม กำรจัดเตรียมพิธีกำร
ต่ำง ๆ กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประธำน วิทยำกร และแขกผู้มีเกียรติที่เข้ำ
ร่วมงำน และดูแลกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของโครงกำร    
   ขั้นตอนที่ 4  กำรด ำเนินกำรหลังจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย กำรรวบรวมหลักฐำน
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำย สรุปและประเมินผลโครงกำร  
    
ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

 อธิกำรบดี  หมำยถึง  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 ผู้อ ำนวยกำร  หมำยถึง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
 กองคลัง  หมำยถึง  นักกำรเงินของกองคลัง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้รับผิดชอบกำร
ตรวจสอบงบประมำณโครงกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ของส ำนักงำนบริกำรวิขำกำร 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน  หมำยถึง  ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติในหน้ำที่ประสำนงำนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฝึกอบรมในขั้นตอนต่ำง ๆ 
 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  หมำยถึง  กลุ่มเป้ำหมำยที่ระบุไว้ในโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม
ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
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 กำรฝึกอบรม  หมำยถึง  กระบวนกำรที่จัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมช ำนำญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำรับกำร
อบรม 
 โครงกำรฝึกอบรม  หมำยถึง  โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร จัดกำรฝึกอบรมให้กับบุคคลภำยนอก (Public Training) โดยออกแบบเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (ไมบ่ริกำรที่พักและอำหำรเย็น) จัดท ำขึ้นเพ่ือหำรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร โดยมีกำรก ำหนดหลักสูตร ขั้นตอนวิธีกำร ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร ซ่ึงแต่ละหลักสูตรจะออกแบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรกำรฝึกอบรม 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  หมำยถึง  โครงกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรฝ่ำยพลเรือน รฐัวิสำหกิจ หน่วยงำนเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น หมำยถึง โครงกำรฝึกอบรมของ
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดฝึกอบรมให้กับนำยก 
รองนำยก ประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร และบุคลำกรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 กำรฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public Training)  หมำยถึง  กำรฝึกอบรมที่
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร จัดขึ้นเพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลัยศิลปำกร อำจเป็นบุคลำกรในหน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคล
ทั่วไปที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะของตนเอง เป็นกำรฝึกอบรมระยะสั้น (ไม่บริกำรที่พักและ
อำหำรเย็น)  โดยมีกำรเก็บค่ำลงทะเบียนเป็นรำยบุคคล  
 กำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรม  หมำยถึง  กระบวนกำรจัดฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอน 
ตั้งแต่กำรจัดท ำหลักสูตรและกำรน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำรก่อนกำรจัดฝึกอบรม 
ระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม และหลังกำรจัดฝึกอบรม โดยอำศัยประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และ
ปฏิบัติงำนจนเชี่ยวชำญของผู้รับผิดชอบโครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 



บทที่ 2  

โครงสร้ำงองค์กร และบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
ประวัติควำมเป็นมำ  

 ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร เดิมใช้ชื่อ ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร จัดตั้งขึ้นโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 16 (2) และ 16 (11) แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2530 โดยสภำมหำวิทยำลัยได้วำงระเบียบมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรว่ำด้วยกำรจัดตั้งและบริหำรงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 
2538 และต่อมำได้มีกำรปรับปรุงโดยออกระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2547 เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้ด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่งมหำวิทยำลัยมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2559 และมีกำรพิจำรณำก ำหนดส่วนงำนใหม่ โดย
มหำวิทยำลัยได้มีกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำนศูนย์หรือหน่วยงำนภำยในที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมภำรกิจเฉพำะหรือตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2562 จึงมีกำร
เปลี่ยนสถำนะของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรเป็นศูนย์ตำมภำรกิจเฉพำะหรือตำมยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีภำยใต้ระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกรดังกล่ำว โดยมีฐำนะเทียบเท่ำกอง มีระบบ
บริหำรงำนที่แยกออกจำกระบบกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่มีกำร
ด ำเนินงำนในลักษณะวิสำหกิจ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมในแบบ
ต่ำง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยสู่สังคม และสำมำรถหำรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย  
 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

 ปรัชญำ (Philosophy)  

  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำน           
ในลักษณะวิสำหกิจ ท ำหน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีประสิทธิภำพ เป็น
สื่อกลำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ ที่มีภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และประเทศชำติ อันน ำมำซึ่งรำยได้และชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  บริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงรำยได้และผลประโยชน์ให้แก่มหำวิทยำลัย
ด้วยควำมคล่องตัว เชื่อมโยง และมีประสิทธิภำพ  
 พันธกิจ (Mission)  

(1) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกำรจัด 
กำรศึกษำที่เปิดสอนภำยในมหำวิทยำลัย หรือสำขำที่มหำวิทยำลัยมีศักยภำพในกำรให้บริกำร เพ่ือ
จัดหำรำยได้และผลประโยชน์ให้แก่มหำวิทยำลัย 
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(2) ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรสร้ำงรำยได้ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถพ่ึงพำตนเอง 
และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยได้ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 
โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน โครงสร้ำง
กำรปฏิบัติงำน และภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน ดังนี้  
 

1. โครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน มหำวิทยำลัยศิลปำกร   
 

 
 

แผนภำพที่ 1  แสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร   
 

 
แผนภำพที่ 2  แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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3. โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
 

 
 

แผนภำพที่ 3  แสดงโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          แผนภำพที่ 4  แสดงภำพบุคลำกรของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
                           ตำมโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน 
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     ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

        

     นำงสำวนงลักษณ์  ธัญญเจริญ 
     นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 

   รักษำกำรต ำแหน่งเลขำนุกำรส ำนักงำน 
    และหัวหน้ำงำนงำนธุรกำรและสำรบรรณ 

 

       งำนบุคคล 

 

งำนธุรกำร                              
และสำรบรรณ 

 

งำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ
และประชำสัมพันธ์ 

                            

     นำงสำวนงลักษณ์  ธัญญเจริญ    
     นักวิชำกำรอุดมศึกษำ  

    ปฏิบัติกำร                        

นำงสำวนฤมล  โหรำเรือง 
นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

ปฏิบัติกำร 

  นำงสำวศรีสุดำ  ธัญญเจริญ 
                นักวิจัย 

 
 

          แผนภำพที่ 5  แสดงภำพบุคลำกรของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
                            ตำมโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเลขำนุกำร 
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                                                      งำนกำรเงินและบัญชี 
 

 

 

 

 นำงสำวสิริลักษณ์  นิ่มนวล 
นักกำรเงินช ำนำญกำร 

หัวหน้ำงำน 

 

 

 

 

 

 

 นำงสำวจีรำภำ  กระดังงำ 
นักกำรเงินปฏิบัติกำร 

 นำงสำวจริยำ  ภู่พุดตำล 
นักกำรเงินปฏิบัติกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 นำงสำวธำรินี  ผุยรอดนักกำร
เงินปฏิบัติกำร 

 นักกำรเงินปฏิบัติกำร 

(ยังไม่มีคนครอง) 
 

 

             แผนภำพที่ 6  แสดงภำพบุคลำกรของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
                               ตำมโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี 
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                                                          งำนพัสดุ 

      

    

  

                                       นำงสำวจันทร์เพ็ญ  แพงผล 
                                   นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 
                                               หวัหน้ำงำน 

 

 

  

 

  

  นำยภทรณชล  ดะนัย 

นักพัสดุปฏิบัติกำร 
  

 

               แผนภำพที่ 7  แสดงภำพบุคลำกรของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
                                 ตำมโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนพัสดุ 
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                                  งำนพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม 

                               

 

  

                                                     นำงสำวสภุำวดี  เธียรวัตรกุล 

                                                 นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 
                                                                หัวหน้ำงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 นำยธีรวัฒน์  ผวิขม 
นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 

 

 นำงสำวคนธรส  ประสมศิลป์ 
นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 

 

 

                   

 

 

 

   นำงสำวชวนสิริ  ชวนดี 
    นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

นำงสำวปวัณรัตน์  ศรอินทร์ 
   นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

 

นำงสำววิรวรรณ  สมทรง 
  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

 

แผนภำพที่ 8  แสดงภำพบุคลำกรของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
  ตำมโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม 
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                              งำนบริหำรโครงกำรที่ปรึกษำและพัฒนำนวัตกรรม 

        

    นำงสำวจันทร์เพ็ญ  แพงผล 
    นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 

  หวัหน้ำงำน 
   

               

 

           

             นำยอัศวิน  วันบรรจบ 
    นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 

   นำงสำวนงลักษณ์  ธัญญเจริญ 
นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 

 

 

 

 

นำงสำวสิริลักษณ์  นิ่มวล 
นักกำรเงินช ำนำญกำร 

 นำงสำวศริณยำ  ปำนมณี 
นักวิจัย 

 
 แผนภำพที่ 9  แสดงภำพบุคลำกรของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

                        ตำมโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนบริหำรโครงกำรที่ปรึกษำและพัฒนำนวัตกรรม 
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บทบำทหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

 1. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมในแบบต่ำง ๆ เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยสู่สังคมและ
สำมำรถหำรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย โดยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
   1.1 เป็นตัวแทนของมหำวิทยำลัย ส่วนงำน หรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
รับผิดชอบกำรบริหำรโครงกำรซึ่งเน้นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมในเชิงธุรกิจเป็นหลัก โดยท ำ
หน้ำที่ด้ำนกำรติดต่อเจรจำธุรกิจ จัดกำรเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญำและข้อตกลงในกำรรับท ำโครงกำร 
กำรบริหำรโครงกำร รวมไปถึงดูแลผลประโยชน์ที่มหำวิทยำลัยพึงได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรทำงวิชำกำร 
   1.2 จัดกิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกำรจัด
กำรศึกษำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย หรือที่มหำวิทยำลัยมีศักยภำพในกำรให้บริกำร 
   1.3 ประสำนงำนและส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงคณะวิชำ หน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ในลักษณะโครงกำรบูรณำกำรหรือสหวิทยำกำร 
   1.4 ส่งเสริมให้บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยมีโอกำสเพ่ิมพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 
 2. ภำระหน้ำที่ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
  2.1 งำนธุรกำรและสำรบรรณ  
    (1) งำนธุรกำรและสำรบรรณ มีหน้ำทีด่ ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
งำนทั่วไปในส ำนักงำน ดูแลด้ำนเอกสำรต่ำง ๆ กำรร่ำงโต้ตอบหนังสือ กำรจัดเก็บและท ำลำยเอกสำร 
กำรคัดกรองเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
รวมทั้งกำรจัดเตรียมกำรประชุม เป็นต้น 
    (2) งำนบุคคล มีหน้ำที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ำย กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรลำออก ควบคุมกำรลำ กำรขอหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรขออนุมัติ
เดินทำงไปรำชกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร เป็นต้น 
    (3) งำนข้อมูลระบบสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ มีหน้ำทีร่วบรวม จัดเก็บ
ข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนที่ปรึกษำ กำรจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ เป็นต้น 
  2.2 งำนกำรเงินและบัญช ี
    (1) งำนกำรเงิน มีหน้ำที่ดังนี้ 
     (1.1) รับเงินและเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท น ำฝำกและเก็บรักษำเงิน 
จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
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     (1.2) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยต่ำงๆ ได้แก่ เงินเดือน ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว เงินประจ ำต ำแหน่ง ประกันสังคม ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำร ค่ำตอบแทน ค่ำรักษำ 
พยำบำล ค่ำศึกษำเล่ำเรียนบุตร รวมทั้งค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนและโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
     (1.3) ควบคุมเงินยืมทดรองจ่ำย และก ำกับกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
ให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
     (1.4) ประสำนงำนในกำรท ำธุรกรรมด้ำนต่ำง ๆ กับธนำคำรและหน่วยงำน  
ทีเ่กี่ยวข้อง  
     (1.5) ให้ค ำปรึกษำในกำรเบิกจ่ำยเงินในโครงกำรต่ำงๆ แก่ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 
    (2) งำนบัญชี มีหน้ำที่ดังนี้ 
     จัดท ำบัญชีรับ บัญชีจ่ำยของหน่วยงำน และทุกแหล่งเงินงบประมำณ 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำร บัญชีแยกประเภท รำยงำนกำรเงินต่ำง ๆ 
ประเมินผล และติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย จัดท ำงบดุล และรวบรวมรำยงำน
กำรเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเป็นประจ ำ เพ่ือแสดงฐำนะทำงกำรเงินของส ำนักงำนให้เป็นปัจจุบัน 
  2.3 งำนพัสดุ 
     มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัสดุของหน่วยงำนและของโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ได้แก่ กำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ตรวจรับ       
ร่ำงสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง และสัญญำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรเก็บรักษำสัญญำ จัดท ำบัญชีคุมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ออกหมำยเลขครุภัณฑ์พร้อมดูแลบ ำรุงรักษำหรือซ่อมครุภัณฑ์ของหน่วยงำน คิดค่ำเสื่อม
รำคำ ควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี จ ำหน่ำยพัสดุที่ใช้แล้วเสื่อมสภำพในแต่ละปี 
จัดท ำเอกสำรเพื่อเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุ และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุอ่ืน ๆ 
  2.4 งำนพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม 
   มีหน้ำที่ออกแบบหลักสูตรตำมควำมต้องกำรจัดฝึกอบรม (Training Needs 
Assessment) หรือตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เขียนโครงกำร ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ 
และช่วยสอน ติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกรูปแบบ (Training and 
Human Resource Development) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
  2.5 งำนบริหำรโครงกำรที่ปรึกษำและพัฒนำนวัตกรรม 
    มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและชี้แจงเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ปรึกษำและโครงกำรบริกำรวิชำกำรอ่ืน ๆ ให้กับบุคคล
หรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนและจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรยื่นเสนอโครงกำรต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรในเรื่องกำรจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร จัดท ำเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอน รวมทั้งควบคุมดูแลกำรบริหำร
โครงกำรให้เป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำหรือข้อตกลงของแหล่งทุนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
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 3. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร 
  3.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
   ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศิลปำกร เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งและมำตรฐำน 
ก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มกรำคม 2562 ระบุบทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร ดังนี้ 
   ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดย
มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
   (1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1.1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรจัดกำรงำนในส ำนักงำนและกำร
บริหำรงำนทั่วไป ซึ่งอำจมีหน้ำที่ในงำนใดงำนหนึ่งหรือหลำยงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยก็ได้ ดังนี้ 
      (1.1.1) งำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนทั่วไป 
     (1.1.2) งำนเกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย ์
     (1.1.3) งำนเกี่ยวกับวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
     (1.1.4) งำนเกี่ยวกับประชำสัมพันธ์ 
     (1.1.5) งำนเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ 
     (1.1.6) งำนเกี่ยวกับกิจกำรนักศึกษำ 
    (1.2) ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพ่ือสนับสนุน
กำรบริหำรส ำนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ หรือจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส่วนงำน
และมหำวิทยำลัย 
    (1.3) ประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และเกิดควำมร่วมมือร่วมกัน  
    (1.4) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน
แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
   (2) ด้ำนกำรวำงแผน 
     วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
   (3) ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (3.1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอก เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
     (3.2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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   (4) ด้ำนกำรบริกำร 
         (4.1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ รวมทั้งตอบ
ปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้ต่ำง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 
     (4.2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือให้
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำร ได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำยและแผน แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ  
  3.2 ภำระงำนของ นำงสำวสุภำวดี เธียรวัตรกุล ต ำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ
ระดับปฏิบัติกำร ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร   
ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวกับงำนพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
   (1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
       (1.1) กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กิจกรรม และคุณสมบัติ
ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
     (1.1.1) ส ำรวจควำมต้องกำรเพ่ือจัดท ำหลักสูตรหรือพัฒนำหลักสูตร 
     (1.1.2) ร่ำงหลักสูตร สรรหำวิทยำกร ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ 
     (1.1.3) จัดท ำโครงกำรและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
     (1.1.4) เสนอขออนุมัติโครงกำร พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     (1.1.5) วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรม และออกแบบสื่อที่ใช้ 
          ในกำรประชำสัมพันธ์ 
     (1.1.6) ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย 
    (1.2) รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ใน  
กำรจัดกำรอบรม เพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรและบริกำร 
     (1.2.1) รวบรวมแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนฝึกอบรมในแต่ละ 
          หลักสูตร เพ่ือส่งวิเครำะห์และประมวลผล 
     (1.2.2) น ำผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม ตลอดจนปัญหำ 
          และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จำกผู้เข้ำรับกำรอบรม มำสังเครำะห ์
          เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรและบริกำร 
     (1.2.3) น ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรจัดกำรงำนฝึกอบรม  
          กำรพัฒนำหลักสูตร และกำรให้บริกำรแก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
     (1.2.4) จัดท ำรำยงำนกำรฝึกอบรมเสนอผู้บริหำร 
    (1.3) ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม 
     (1.3.1) ต้อนรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประธำน วิทยำกร และ 
          แขกผู้มีเกียรติที่เข้ำร่วมงำน 
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     (1.3.2) รับลงทะเบียน แจกเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
     (1.3.3) ดูแลกำรลงเวลำเรียน และแจกแบบประเมินผลโครงกำรแก่ 
          ผู้เข้ำรับกำรอบรม  
     (1.3.4) พิจำรณำมอบประกำศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มี 
          เวลำเรียนครบ 80% 
     (1.3.5) ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตลอดจน 
          รับฟังค ำติชมและข้อเสนอแนะของผู้เข้ำรับกำรอบรม เพ่ือ 
          ปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำร 
     (1.3.6) ดูแลเรื่องควำมสะอำดเรียบร้อยของอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
              อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น (ถ้ำมี) ให้เพียงพอต่อจ ำนวน 
              ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่ไปปฏิบัติงำน  
     (1.3.7) บริหำรงบประมำณให้เป็นตำมที่ก ำหนดในโครงกำร 
    (1.4) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
     (1.4.1) รับผิดชอบจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของโครงกำรฝึกอบรม 
     (1.4.2) รวบรวมหลักฐำนใบส ำคัญต่ำง ๆ ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
     (1.4.3) ท ำเรื่องขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพื่อน ำไปหักล้ำงเงินยืม 
          ทดรองจ่ำย 
     (1.4.4) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร 
          ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ 
     (1.4.5) ฝำกเงินและถอนเงินของโครงกำรฝึกอบรมกับธนำคำร 
   (2) ด้ำนกำรวำงแผน 
    จัดท ำแผนงำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย จัดท ำแผนงำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนฝึกอบรม จัดท ำแผนกำรจัดฝึกอบรมประจ ำปีงบประมำณ จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของโครงกำรฝึกอบรม 
   (3) ด้ำนกำรประสำนงำน 
    (3.1) ประสำนงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรจองห้องประชุม 
อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม กำรเชิญวิทยำกร เอกสำรประกอบกำรบรรยำย พำหนะที่ใช้ในกำร
เดินทำง (ส ำหรับวิทยำกร เจ้ำหน้ำทีผู่้ปฏิบัติงำน และพิธีกร) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ 
ต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในกำรฝึกอบรม  
    (3.2) ในกรณีศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ มีหน้ำที่ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเข้ำศึกษำดูงำน ตลอดจนประสำนกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ 
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้   
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   (4) ด้ำนกำรบริกำร 
         (4.1) ให้ข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ แก่
บุคคลหรือหน่วยงำนที่สนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจเลือกหลักสูตรฝึกอบรมได้
อย่ำงเหมำะสม และตรงกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง 
     (4.2) ควบคุม ดูแลกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและนักศึกษำ
ที่มำฝึกปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรตอบปัญหำและชี้แจงหลักสูตรฝึกอบรมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยควำมใส่ใจ จริงใจ และรวดเร็ว เพ่ือควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม และกลับมำใช้บริกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหรือแนะน ำต่อในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต่อไป 
   (5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
    กำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลและบริหำรโครงกำร
บริกำรวิชำกำรประเภทโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ให้ส ำเร็จเสร็จสิ้นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 จำกภำระงำนดังกล่ำวข้ำงต้น งำนพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม เป็นงำนบริกำรวิชำกำร
ที่มีควำมละเอียด ซับซ้อน และต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมใส่ใจในด้ำนกำรให้บริกำร ผู้จัดท ำจึงได้เขียน
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public Training)” ขึ้น 
โดยมีแผนภำพแสดงกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) ดังนี้ 
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แผนภำพที่ 10  แสดงกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 
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เขียนโครงกำรฝึกอบรม 

ประชำสัมพันธ์และรับสมัครผู้อบรม 

เสนอเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
โครงกำร 

วิเครำะห์ควำมคุ้มทุนใน
กำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 

ยืนยันกำรจัดฝึกอบรม 
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ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 

รวบรวมหลักฐำนค่ำใช้จ่ำย 
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แจ้งกำรยกเลิกผู้สมัคร 

ขออนุมัติยกเลิก 

จัดท ำเอกสำรยกเลิกโครงกำร 

 

ส้ินสุด 

คุ้มทุน 

ไม่คุ้มทุน 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 



บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก 
(Public Training)” มีหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม ดังนี้  
 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน  

  ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ เป็นกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก 
(Public Training) ในรูปแบบโครงกำรที่มีกำรเก็บค่ำลงทะเบียนเป็นรำยบุคคล เป็นกำรฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น (ไม่บริกำรที่พักและอำหำรเย็น) ทุกโครงกำรจะใช้สถำนที่ของเอกชนที่ให้บริกำร
ด้ำนจัดเลี้ยงและห้องประชุม สัมมนำ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด เป็นสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร
จัดฝึกอบรม มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศหลักเกณฑ์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
 
 1.ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม พ.ศ. 2560  
(รำยละเอียด ภำคผนวก ก ข้อ 1) 
  เป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยมีสำระส ำคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ดังนี้  
  1.1 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ให้รวมถึงกำรให้บริกำรกำรจัดฝึกอบรม 
สัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
  1.1.2 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม เป็นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมแบบ
สร้ำงรำยได้ หมำยถึง กำรให้บริกำรแก่สังคมที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกหรือมีกำรเก็บ
ค่ำบริกำรจำกผู้รับบริกำร   
  1.3 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม เข้ำหลักเกณฑ์เป็นงำนที่เผยแพร่ชื่อเสียง
และส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
  1.4 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ท ำในลักษณะโครงกำรต้องชี้แจงหลักกำร
และเหตุผล แผนกำรด ำเนินงำน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ตลอดจนแสดงประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยของ
โครงกำร และได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี  
  1.5 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของอธิกำรบดีหรือ 
ผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยเป็นผู้อนุมัติ
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  1.6 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ อัตรำจ่ำย เงื่อนไข
และวิธีกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของมหำวิทยำลัย   
  1.7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม มีกำรจัดสรรรำยได้ค่ำบริกำร
ทำงวิชำกำรแก่มหำวิทยำลัยเป็นค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้โครงกำร โดย
ให้จัดสรรเงินดังกล่ำวเข้ำมหำวิทยำลัยร้อยละ 4 และให้จัดสรรเงินส่วนที่เหลือให้แก่ส่วนงำนหรือ
หน่วยงำน 
  1.8 กำรอนุมัติจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมอยู่ในอ ำนำจ
ของอธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย 
  1.9 กำรยกเลิก กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เป็น
อ ำนำจของอธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย   
 
 2. ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1260/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562 เรื่อง 
มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี และ
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1420/2562 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2562 เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจ
หน้ำที่ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี (ฉบับท่ี 2)  
(รำยละเอียด ภำคผนวก ก ข้อ 2) 
  เป็นกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรปฏิบัติกำร
แทนอธิกำรบดี เพ่ือให้กำรอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร หรือลงนำมแทนอธิกำรบดี ดังนี้   
  2.1 เป็นผู้บังคับบัญชำ ควบคุม ดูแล อนุมัติ อนุญำต เห็นชอบ สั่งกำร รับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
  2.2 ลงนำมในหนังสือโต้ตอบทั้งภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัยที่มีลักษณะเป็น
งำนประจ ำในหน้ำที่ตำมที่ได้รับผิดชอบ 
  2.3 ลงนำมในหนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร เช่น หนังสือ 
ส่งมอบงำน หนังสือเบิกเงินค่ำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ รวมถึงด ำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำร 
  2.4 อนุมัติให้ด ำเนินกำรและอนุมัติจ่ำยเงินงบประมำณ เงินรำยได้ เงินรับฝำก เงิน
สะสม เงินสนับสนุน รวมทั้งเงินกองทุนต่ำงๆ ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร หรือจ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินนั้น ภำยในวงเงินไม่
เกินครั้งละ 10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) 
  2.5 อนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ฉบับที่บังคับใช้
อยู่ในขณะนั้น ลงนำมในเอกสำรนิติกรรมสัญญำ รวมทั้งอนุมัติให้เบิกจ่ำย ภำยในวงเงินไม่เกินครั้งละ 
10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) 
  2.6 ลงนำมในเอกสำรกำรเงินต่ำงๆ เช่น ใบส ำคัญรับเงิน หรือเอกสำรกำรเงินกำร
บัญชีอ่ืนๆ เป็นต้น 
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  2.7 รับเงิน หรือเช็คที่สั่งจ่ำยเพ่ือกิจกำรของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร ทั้งนี้ ให้
สำมำรถมอบอ ำนำจต่อให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นผู้ด ำเนินกำรแทนได้ 
 
 3. ระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำจ่ำยเงื่อนไขและวิธีกำรใน
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2562 (รำยละเอียด ภำคผนวก ก ข้อ 3) 
  สรุปสำระส ำคัญเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนฝึกอบรมได้ ดังนี้  
  3.1 ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอก ต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้ 
    (1) ชื่อ สถำนทีอ่ยู่หรือที่ท ำกำรของผู้รับเงิน 
    (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
    (3) รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร   
    (4) จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
    (5) ลำยมือชื่ของผู้รับเงิน 
   หำกรำยกำรไม่ครบตำมที่ก ำหนด หรือใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ให้ท ำใบรับรองกำร
จ่ำยเงินเป็นเอกสำรประกอบกำรขอเบิกเงิน และให้ผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ลงชื่อในใบส ำคัญรับเงิน เพ่ือเป็น
หลักฐำนกำรจ่ำย โดยให้ผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไปลงชื่อรับรองกำรจ่ำยเงิน   
   ในกรณีที่ใบเสร็จหำย ให้ใช้ส ำเนำใบเสร็จรับเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินต้องรับรองเป็น
เอกสำรประกอบขอเบิกเงินแทน โดยต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ จึงจะน ำส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินนั้นมำใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรขอเบิกเงินได้ 
  3.2 ห้ำมด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจ่ำยเงินทุกประเภท หรือกำรก่อหนี้ผูกพัน 
ก่อนได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำร ยกเว้นกำรด ำเนินกำรที่ใช้เงินทดรองรำชกำร 
  3.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ถือปฏิบัติตำม “กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ”  
  3.4 กำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกินอัตรำจ่ำยตำมที่ก ำหนด หัวหน้ำส่วนงำนที่
ได้รับมอบหมำยสำมำรถอนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ โดยให้จัดท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยหรือส่วน
งำนดังกล่ำว ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ำยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงรำยรับที่ได้รับจริงด้วย 
  3.5 ค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ
เงินรำยได้ของส่วนงำน โดยให้หัวหน้ำส่วนงำนน ำเสนอเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่ออธิ กำรบดี เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติเป็นกรณีไป  
  3.6 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกรส ำหรับโครงกำรอบรม ประชุม สัมมนำ หรือ
บรรยำยพิเศษ   (1) วิทยำกรที่เป็นบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้จ่ำยในอัตรำชั่วโมงละ   
     ไม่เกิน 3,000 บำท ต่อคน 
    (2) วิทยำกรที่เป็นบุคคลภำยในมหำวิทยำลัย ให้จ่ำยในอัตรำชั่วโมงละ  
     ไม่เกิน 1,500 บำท ต่อคน 
   กรณี กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เกินอัตรำ ให้ส่วนงำนชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็น
ที่ต้องใช้วิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสมกำรณ์เป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในกำรฝึกอบรม
ตำมโครงกำรหรือหลักสูตรที่ก ำหนด ให้ขออนุมัติจำกอธิกำรบดีเป็นกรณีไป 
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   นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนวิทยำกรแล้ว สำมำรถมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยำกร
ได้ ในอัตรำคนละไม่เกิน 3,000 บำท หำกจ่ำยเกินอัตรำให้ชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ่ำยเกิน
อัตรำ ให้ขออนุมัติจำกอธิกำรบดีหรือหัวหน้ำส่วนงำนเป็นกรณีไป 
  3.7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำม “พระรำช
กฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร” และ “ระเบียบกระทรวงกำรคลังเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร”  
   กรณีกำรเดินทำงภำยในประเทศโดยเครื่องบิน ได้ไม่เกินค่ำพำหนะในกำร
เดินทำงภำคพ้ืนดินระยะเดียวกันตำมสิทธิของผู้เดินทำงเบิกได้ ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
ประโยชน์แก่ทำงรำชกำร ให้เดินทำงโดยเครื่องบินได้ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร โดยเสนอให้อธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยพิจำรณำอนุมัติ 
  3.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำร 
ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีกำรและอัตรำค่ำใช้จ่ำยตำม “ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ” ยกเว้นค่ำตอบแทนวิทยำกรให้ใช้ตำมระเบียบ
นี้ โดยขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกอธิกำรบดี    
  3.9 ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยพำหนะรับจ้ำงระยะทำงไป- กลับ ไม่
เกิน 400 กิโลเมตร ให้จ่ำยตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 1,000 บำท ต่อคน กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะ ให้
เบิกจ่ำยตำมที่จ่ำยจริง หำกกำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้จ่ำยเงินชดเชยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงใน
อัตรำกิโลเมตรละ 5 บำท 
 
 4. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนฝึกอบรม นอกจำกจะต้องศึกษำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 
และค ำสั่งต่ำง ๆ ของทำงมหำวิทยำลัยแล้ว ยังต้องศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม ดังนี้ 
  4.1 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ 
  4.2 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
  4.3 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
  4.4 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
  4.5 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560  
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ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 

 1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบกำรจัดฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public 
Training) โดยหำรำยได้จำกกำรเก็บค่ำลงทะเบียนนั้น ปัจจุบันมีกำรแข่งด้ำนกำรศึกษำเชิงธุรกิจ     
เพ่ิมมำกขึ้น จำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมพบว่ำ เรื่องที่ได้รับควำมสนใจเป็นอันดับหนึ่ง       
เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมำยที่บังคับใช้ใหม่ ผู้ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมเข้ำใจเพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน ท ำให้ต้องกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรพวกนี้เป็นจ ำนวนมำก ทุกมหำวิทยำลัยจึง     
มุ่งที่จะจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่ำว ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทำงเลือกมำกขึ้น และกระจำย
เข้ำรับกำรฝึกอบรมในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เป็นผลให้จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละรุ่นของ
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรจะต้องพิจำรณำ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้ทันสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะป็นเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ หรือ
รูปแบบกำรจัดฝึกอบรม อำทเิช่น กำรประชำสัมพันธ์ จำกเดิมที่เคยประชำสัมพันธ์ด้วยหนังสือเวียนไป
ยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนมำเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนภำคีเครือข่ำย ได้แก่ สมำคม 
ชมรม ชุมชนเครือข่ำยของสำยงำนที่ตรงกับหลักสูตรที่จัดกำรฝึกอบรม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
และชักชวนกันปำกต่อปำก จนท ำให้มีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  
 2. กำรจัดกำรฝึกอบรมในปัจจุบันมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือที่จะท ำให้ทรำบว่ำขั้นตอนไหนเกิดปัญหำอะไร และจะหำทำงป้องกัน
อย่ำงไร เพ่ือให้ควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกำรจัดฝึกอบรมน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุนในแต่ละโครงกำร เพ่ือเป็น
กำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล หรือควำมสูญเปล่ำ อันจะท ำให้
โครงกำรไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
 3. กำรใช้จ่ำยในโครงกำรบริกำรวิชำกำร ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบไหน ต้องมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ อัตรำจ่ำย เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทั้งสิ้น ส ำหรับงำนฝึกอบรม     
ก็เช่นกัน เนื่องจำกงำนฝึกอบรมเป็นงำนที่ต้องปฏิบัติงำนร่วมกับส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง อำทิ งำนคลัง 
งำนพัสดุ งำนกำรเงินและบัญชี เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนฝึกอบรมจึงควรมีควำมรู้และท ำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย รวมถึงระเบยีบ กฏหมำยของ
ทำงรำชกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องหมั่นศึกษำติดตำมข่ำวสำรกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
เพ่ือที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  
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บทที่ 4 

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 เทคนิคกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมมีมำกมำยหลำยแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ
โครงกำรฝึกอบรม และหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้บริหำรโครงกำรนั้น ๆ แตห่ำกสังเกตรำยละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนแล้วจะพบว่ำ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนฝึกอบรมไม่มีควำมแตกต่ำงกัน อำทิเช่น  
 ศิรินพัชร จำมรดุสิต (2563) จำกส ำนักงำนวิทยบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร 
มหำวิทยำลัยมหิดล ได้แบ่งกำรบริหำรโครงกำร ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
  ส่วนที่ 1  กำรด ำเนินกำรก่อนกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย กำรร่ำงหลักสูตรกำรจัด
โครงกำร กำรสรรหำและติดต่อวิทยำกร กำรขออนุมัติจัดโครงกำร กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร กำร
ประสำนงำนด้ำนกำรฝึกอบรม  
  ส่วนที่ 2  กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย กำรต้อนรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม วิทยำกร แขกผู้มีเกียรติและประธำนในพิธี กำรลงทะเบียน พิธีเปิด-ปิดกำรอบรม กำร
ดูแลควำมพร้อมของสถำนที่ กำรศึกษำดูงำน และกำรเบิกจ่ำยเงิน 
  ส่วนที่ 3  กำรด ำเนินกำรหลังกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย ส่งรูปถ่ำยในพิธีมอบ
ประกำศนียบัตรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สรุปค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมส่งงำน
คลังและพัสดุ ประมวลผลและสรุปผลจำกแบบประเมินผลโครงกำร ประชุมและสรุปผลกำรประชุม 
จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอผู้บริหำร/ผู้ให้ทุน น ำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
ในกำรฝึกอบรมครั้งต่อไป และเผยแพร่ผลโครงกำรจัดกำรฝึกอบรม ภำพกิจกรรมกำร และเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรม ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
 สถำบันกรมพระจันทบุรีนฤนำถ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ (2563) แบ่งกำร
บริหำรโครงกำร ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขั้นตอนที่ 1  กำรวิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลส ำหรับ
กำรออกแบบและพัฒนำโครงกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  กระทรวง และควำมจ ำเป็น
ของบุคลำกรและองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2  กำรก ำหนดรูปแบบและกำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผล
กำรศึกษำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม เพ่ือน ำมำก ำหนดหลักสูตร หัวข้อและ
เนื้อหำ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำรพัฒนำ ระยะเวลำ วิทยำกร และสถำนที่กำรจัดฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 3  เตรียมกำรก่อน ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม เพ่ือให้โครงกำรฝึกอบรม
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
  ขั้นตอนที่ 4  กำรรำยงำนติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรม เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จำกกำรประเมินผลหลังฝึกอบรม น ำมำจัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรฝึกอบรมและข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร ตลอดจนเป็นกำรประเมินประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำ
บุคลำกรของหน่วยงำนต่อไป  
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 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมส ำหรับ
บุคคลภำยนอก (Public Training)” เล่มนี้  ผู้จัดท ำจึงได้สรุปเทคนิค ขั้นตอน ตลอดจนกระบวนกำร
ต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรเริ่มตั้งแต่ส ำรวจควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมไปจนถึงสรุปและประเมินผล
โครงกำร เพ่ือให้เข้ำใจล ำดับขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนได้ง่ำยขึ้น ผู้จัดท ำจึงได้แบ่งขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน ออกเป็น 4 ขั้นตอน  ได้แก ่ 
   (1) ขั้นตอนกำรจัดท ำหลักสูตรและกำรน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร  
   (2) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรก่อนกำรฝึกอบรม       
   (3) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม  
   (4) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลังกำรฝึกอบรม  
 ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นตอนกำรจัดท ำหลักสูตรและกำรน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1.1 ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม (Training Needs) 
  กำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม เป็นขั้นตอนแรกของกำรบริหำรจัดกำรงำน
ฝึกอบรม เนื่องจำกเป็นกำรค้นหำปัญหำที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือในหน่วยงำน ว่ำมีปัญหำใดบ้ำงที่จะ
สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรฝึกอบรม รวมไปถึงกำรหำข้อมูลว่ำกลุ่มเป้ำหมำยที่จะต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม
เป็นกลุ่มใด ต ำแหน่งงำนอะไร มีจ ำนวนมำกน้อยเพียงใด ควรจะต้องจัดเป็นโครงกำรฝึกอบรมหรือไม่ 
มีภำรกิจใดบ้ำงที่ควรจะต้องแก้ไข ทั้งนี้ สภำพกำรณ์ที่เป็นปัญหำและแสดงถึงควำมจ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรม อำจมีทั้งที่ปรำกฏชัดแจ้ง และเป็นสภำพกำรณ์ที่ซับซ้อนจ ำเป็นต้องวิเครำะห์หำสำเหตุของ
ปัญหำ เพ่ือค้นหำวิธีกำรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมมีหลำยหลำยวิธี เช่น กำร
ส ำรวจ กำรสังเกตกำรณ์ กำรทดสอบ และกำรประชุม เป็นต้น   
  โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมไดดั้งนี้  
    1.1.1 ท ำกำรศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์
ชำติ แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงบทบำทภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนในช่วง    
นั้น ๆ เพ่ือหำว่ำมีภำรกิจใดเป็นภำรกิจเร่งด่วน มีกำรปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพ่ิมเติม กฏ ระเบียบใด
หรือไม่ บุคคลหรือหน่วยงำนใดที่ต้องรับไปปฏิบัติ แล้วน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ปัญหำและควำม
จ ำเป็นในควำมต้องกำรรับกำรฝึกอบรมว่ำคือเรื่องอะไร กลุ่มเป้ำหมำยเป็นใคร ต ำแหน่งงำนอะไร       
มีจ ำนวนมำกน้อยเท่ำไหร่ สมควรจะสร้ำงเป็นหลักสูตรฝึกอบรมหรือไม่ และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ส ำหรับ
ออกแบบฝึกอบรมต่อไป  
    1.1.2 จัดท ำแบบส ำรวจ/แบบสอบถำมควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์ โดยกระจำยผ่ำนทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social network) เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและ
ควำมต้องกำรโดยตรงจำกผู้ที่เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับทำงส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร (รำยละเอียด 
ภำคผนวก ค ข้อ 1)  
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  1.2 เขียนโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม 
   กำรเขียนโครงกำรเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดฝึกอบรม เป็นขั้นตอนกำรน ำเอำควำม
ต้องกำรในกำรฝึกอบรมมำวิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นและควำมเป็นไปได้ในกำรจัดฝึกอบรมแล้ว จึงน ำ
ข้อมูลนั้นมำก ำหนดร่ำงเป็นโครงกำร/หลักสูตร ประกอบด้วย (รำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 1) 
    (1) ชื่อโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม  

  (2) หลักกำรและเหตุผล  
  (3) วัตถุประสงค์  
  (4) กลุ่มเป้ำหมำยและจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

    (5) ขอบเขตเนื้อหำวิชำ 
  (6) ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 
  (7) สถำนที่ในกำรฝึกอบรม  
  (8) ผู้สอน/วิทยำกร  
  (9) วิธีกำรฝึกอบรม 
  (10) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  (11) ค่ำลงทะเบียน  
  (12) กำรมีสิทธิ์รับใบรับรองกำรฝึกอบรม 
  (13) ช่องทำงกำรสมัคร  
  (14) วิธีกำรช ำระค่ำลงทะเบียน 
  (15) ก ำหนดกำร  

    (16) งบประมำณ  
   โดยแตล่ะข้ันตอนมีรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
    (1) ชื่อโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม ควรเป็นชื่อที่สั้นกระชับ เข้ำใจง่ำย และ 
สื่อถึงเนื้อหำสำระของโครงกำรได้ชัดเจนว่ำจะท ำคืออะไร หรือฝึกอบรมให้ใคร  
    (2) หลักกำรและเหตุผล เป็นกำรแสดงถึงปัญหำและควำมจ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรม โดยระบุเหตุผล หลักกำร และทฤษฎีต่ำง ๆ ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นเหตุเป็นผลกับ
โครงกำร  
    (3) วัตถุประสงค์ เป็นกำรบอกจุดหมำยในกำรจัดท ำโครงกำร และผลที่จะ
เกิดข้ึนจำกกำรจัดท ำโครงกำร  
    (4) กลุ่มเป้ำหมำยและจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นกำรก ำหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่มีควำมสอดคล้องกับหน้ำที่และภำรกิจพ้ืนฐำนควำมรู้ประสบกำรณ์และ
ต ำแหน่ง โดยไม่จ ำกัดสิทธิของบุคคลในด้ำนอ่ืนๆ เช่น เพศ ศำสนำ เป็นต้น ส่วนจ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม คือ กำรก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต่อ 1 รุ่น ควร
ก ำหนดให้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำและรูปแบบกำรฝึกอบรม 
    (5) ขอบเขตเนื้อหำวิชำ เป็นกำรระบุชื่อวิชำ/หัวข้อที่จะท ำกำรฝึกอบรม     
มีแนวทำงกำรอบรมของแต่ละวิชำ หรือ เทคนิคหรือวิธีกำรฝึกอบรม มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำร
ฝึกอบรมของแต่ละวิชำ 
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    (6) ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม เป็นกำรก ำหนดระยะเวลำกำรฝึกอบรมให้มี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำวิชำและรูปแบบกำรฝึกอบรม 
    (7) สถำนที่ในกำรฝึกอบรม ควรระบุสถำนที่ให้ชัดเจน ต้องค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมของมีขนำดสถำนที่กับจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
สำมำรถรองรับรูปแบบกำรฝึกอบรมได้ทุกรูปแบบ และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ เช่น ควำมนิยม ควำม
สะอำด ควำมปลอดภัย ควำมสะดวก กำรให้บริกำร สถำนที่พัก อำหำร เครื่องดื่ม และกำรติดต่อสื่อสำร 
    (8) ผู้สอน/วิทยำกร มีกำรระบุชื่อ ต ำแหน่งของวิทยำกร และสถำนที่ท ำงำน 
เป็นผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับเนื้อหำที่สอน มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด/สื่อสำร    
ให้เกิดควำมเข้ำใจได้ด ี 
    (9) วิธีกำรฝึกอบรม เป็นกำรก ำหนดรูปแบบกำรฝึกอบรมให้ควำมเหมำะสม
กับเนื้อหำวิชำ เช่น บรรยำย กำรอภิปรำย กำรสัมมนำ กำรเสำวนำ กำรฝึกปฏิบัติกำร เป็นต้น   
    (10) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ เป็นกำรระบุประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
หลังจำกที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น ซึ่งต้องควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
    (11) ค่ำลงทะเบียน ควรระบุให้ชัดเจนว่ำค่ำลงทะเบียนเป็นจ ำนวนเงิน
เท่ำไหร่ และประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำง 
    (12) กำรมีสิทธิ์รับใบรับรองกำรฝึกอบรม เป็นกำรก ำหนดเงื่อนไขของกำร
ในกำรฝึกอบรม เพ่ือสร้ำงเป็นมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน 
    (13) ช่องทำงกำรสมัคร เป็นกำรระบุช่องทำงกำรสมัครให้ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้สนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ส่งใบสมัครได้ถูกต้องและรวดเร็ว ควรระบุช่องทำงกำรสมัครในหลำยช่อง
และรำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรรับสมัครไว้ด้วย เพ่ือควำมสะดวกในกำรประสำนงำน 
    (14) วิธีกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ควรก ำหนดวิธีกำรช ำระเงินให้ชัดเจน ว่ำมี
วิธีกำรใดบ้ำง เนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนมีกฏ ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินที่ต่ำงกัน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จะได้เลือกปฏิบัติได้ถูกต้อง 
    (15) ก ำหนดกำร เป็นกำรก ำหนดตำรำงเวลำกำรฝึกอบรมที่ชัดเจน มีควำม 
เหมำะสมกับเนื้อหำและรูปแบบกำรฝึกอบรม โดยแจ้งล ำดับขั้นตอนของกำรฝึกอบรม ก ำหนดเป็น
ช่วงเวลำตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรฝึกอบรม  
     (16) งบประมำณ เป็นกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรม ด้วยตัวเลขงบประมำณท่ีสมเหตุสมผล มีกำรแจกแจงหมวดกำรใช้เงินอย่ำงชัดเจน และระบุ
แหล่งที่มำของเงินด้วย  
   ส ำหรับกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมนั้น ต้องระบุ
จ ำนวนวัน จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และสำมำรถถัวจ่ำยกันได้ทุกรำยกำร ซ่ึงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดฝึกอบรมที่ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรได้ยึดถือปฏิบัตินั้น ได้แก่ “ระเบียบมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำจ่ำยเงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2562 (รำยละเอียด ภำคผนวก ก ข้อ 3) และ“ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ” (รำยละเอียด 
ภำคผนวก ก ข้อ 4)  ซ่ึงค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย   
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    1. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม   
    2. ค่ำใช่จ่ำยในพิธีเปิด - ปิดกำรฝึกอบรม   
    3. ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์    
    4. ค่ำพิมพ์และเขียนประกำศนียบัตร   
    5. ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำร และสิ่งพิมพ์    
    6. ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม   
    7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร    
    8. คำ่เช่ำอุปกรณต์่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม   
    9. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   

***ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 1–9 ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสมและประหยัด*** 
    10. ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ให้
เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง ไม่เกินอัตรำใบละ 300 บำท  
    11. ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง แห่งละไม่ เกิน 
1,500 บำท  
    12. ค่ำสมนำคุณวิทยำกร   
    13. ค่ำอำหำร   
    14. ค่ำเช่ำที่พัก   
    15. ค่ำยำนพำหนะ    

***ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 12–15 ให้เบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์และอัตรำตำมที่ก ำหนดไว้ดังต่อไปนี้*** 
 

หมำยเหตุ  (1) รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับพัสดุ ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมกฎหมำย 
      ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ยกเว้น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง 

  และเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำที่พัก  
 (2) กระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรให้เฉพำะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเท่ำนั้น ทั้งนี้ ไมร่วม 

วิทยำกร 
  
ตำรำงท่ี 1  แสดงอัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
  

อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
บุคคลภำยในมหำวิทยำลัย  

(บำท/คน/ชั่วโมง) 
บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย  

(บำท/คน/ชั่วโมง) 
ระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ อัตรำจ่ำยเงื่อนไขและ
วิธีกำรในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2562 
 

ไม่เกิน  1,500  บำท ไม่เกิน  3,000  บำท 
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 โดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกร ดังนี้  
  (1) ชั่วโมงกำรฝึกอบรมที่มีลักษณะกำรบรรยำย ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ 
ไมเ่กิน 1 คน  
  (2) ชั่วโมงกำรฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นกำรอภิปรำยหรือสัมมนำเป็นคณะ ให้จ่ำยค่ำ
สมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ด ำเนินรำยกำรอภิปรำยหรือสัมมนำที่ท ำหน้ำที่
เช่นเดียวกับวิทยำกรด้วย  
  (3) ชั่วโมงกำรฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นกำรแบ่งกลุ่มฝึกภำคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรำย
หรือสัมมนำ หรือแบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม ซึ่งก ำหนดไว้ในโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมและจ ำเป็น  
ต้องมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน  
  (4) ชั่วโมงกำรฝึกอบรมใดมีวิทยำกรเกินกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ตำม (1) (2) หรือ (3)     
ให้เฉลี่ยจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรไม่เกินภำยในจ ำนวนเงินที่จ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์  
  (5) กำรนับชั่วโมงกำรฝึกอบรมให้นับตำมเวลำที่ก ำหนดในตำรำงกำรฝึกอบรม โดย
ไม่ต้องหักเวลำพักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงกำรฝึกอบรมต้องมีก ำหนดเวลำ
กำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ 50 นำที กรณีก ำหนดเวลำกำรฝึกอบรมไม่ถึง 50 นำที แต่ไม่น้อยกว่ำ 25 นำที 
ให้จ่ำย ค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ก่ึงหนึ่ง 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงอัตรำค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 

อัตรำคำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  หมำยเหตุ 
สถำนที่รำชกำร  
(บำท/มื้อ/คน) 

สถำนที่เอกชน  
(บำท/มื้อ/คน) 

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร   
จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ ไม่เกิน  35  บำท ไม่เกิน  50  บำท 

  
ตำรำงท่ี 3  แสดงอัตรำค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (ส ำหรับบุคคลภำยนอก) 
 

กำรฝึกอบรมในสถำนที่ของเอกชนในประเทศ หมำยเหตุ 
จัดครบทุกมื้อ  
(บำท/คน) 

จัดไมค่รบทุกมื้อ 
(บำท/คน) 

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร    
จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ 

ไม่เกิน  800  บำท ไม่เกิน  600  บำท 

  
ตำรำงท่ี 4  แสดงอัตรำค่ำเชำ่ที่พักในกำรฝึกอบรมในประเทศ (ส ำหรับบุคคลภำยนอก) 
 

กำรฝึกอบรมในสถำนที่ของเอกชนในประเทศ หมำยเหตุ 
อัตรำคำ่เช่ำห้องพักคนเดียว  

(บำท/คน/วัน) 
อัตรำค่ำเช่ำห้องพักคู่  

(บำท/คน/วัน) 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัด
งำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ ไม่เกิน  1,200  บำท ไม่เกิน  750  บำท 
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  1.3 เสนอพิจำรณำขออนุมัติโครงกำร (ผ่ำนกองคลังมหำวิทยำลัย) 
   ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
พ.ศ.2560 (รำยละเอียด ภำคผนวก ก ข้อ 1) โครงกำรฝึกอบรมจะต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดีก่อน
จึงจะสำมำรถน ำโครงกำรไปปฏิบัติได้ เมื่อเขียนโครงกำรฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือพิจำรณำ หำกผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
แล้วให้ควำมเห็นชอบ ให้น ำเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงกำรต่ออธิกำรบดีต่อไป แต่ถ้ำหำกผู้อ ำนวยกำร
พิจำรณำแล้วไม่เห็นชอบ ต้องน ำโครงกำรฝึกอบรมนั้นกลับมำทบทวนแก้ไขจนกว่ำผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรจะให้ควำมเห็นชอบ จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร
ต่อไปได้ ซึ่งในกำรน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงกำรต่ออธิกำรบดีนั้น ต้องด ำเนินกำรผ่ำนกองคลังของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือท ำกำรตรวจสอบงบประมำณของโครงกำรก่อนน ำเสนอขออนุมัติตำมระบบต่อไป 
โดยเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำนมดีังนี้ (รำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 2) 

     (1) บันทึกขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร  
     (2) โครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม และก ำหนดกำร 
     (3) งบประมำณด ำเนินงำนโครงกำร 
     (4) เอกสำรประกอบกำรสมัคร เช่น ใบสมัคร แผนทีโ่รงแรม ฯลฯ 
         (รำยละเอียด ภำคผนวก ค ข้อ 8)    

   เมื่ออธิกำรบดีอนุมัติโครงกำรเรียบร้อย กองคลังจะส่งเอกสำรทั้งหมดกลับมำที่
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะด ำเนินกำรท ำส ำเนำเอกสำรทั้งหมดเก็บไว้ที่งำน
พัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม เพ่ือใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน ส่วนเอกสำรต้นฉบับจะเก็บ
ไว้ที่ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำรใช้เวลำประมำณ 15 วันท ำกำร 
    

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรก่อนกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ประชำสัมพันธ์และกำรรับสมัครฝึกอบรม 
   2.1.1 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร เป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดฝึกอบรมไปสู่
กลุ่มเป้ำหมำยที่ระบุไว้ในโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และรับทรำบรำยละเอียดขั้นตอนวิธีกำรต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับจัดฝึกอบรม มีขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
    2.1.1.1 กำรจัดท ำหนังสือเวียนถึงผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัยซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์และส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ในหนังสือควรมีรำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ว่ำสำมำรถเบิกได้ตำมระเบียบใด และส่งใบสมัครในช่องทำงใด โดยเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย (รำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 4) 
     (1)  หนังสือรำชกำรภำยนอกขอเชิญเข้ำร่วมอบรม  
     (2)  โครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม และก ำหนดกำร  

     (3)  เอกสำรประกอบกำรสมัคร เช่น ใบสมัคร แผนที่โรงแรม ฯลฯ 
          (รำยละเอียด ภำคผนวก ค ข้อ 8)   
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    2.1.1.2 กำรประชำสัมพันธ์ทำงไปรษณีย์ มีข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
                (1)  ท ำส ำเนำเอกสำรตำมจ ำนวนของหน่วยงำนที่ต้องกำรประชำสัมพันธ์  
     (2)  จัดเตรียมซองพร้อมจ่ำหน้ำซองให้ชัดเจน            
         (3)  ด ำเนินกำรจัดส่งทำงไปรษณีย์ โดยหนังสือเวียนจะถูกจัดส่งใน
ประเภทสิ่งพิมพ์ ค่ำจัดส่งจะค ำนวณตำมน้ ำหนักของสิ่งพิมพ์ ในอัตรำที่บริษัทไปรษณียไ์ทยก ำหนด   
    2.1.1.3 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
Facebook Line และ Website ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร โดยท ำกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบไฟล์รูปภำพ ระบุรำยละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อหลักสูตร หัวข้อวิชำ วัน เวลำ และสถำนที่
ฝึกอบรม ค่ำลงทะเบียน ตลอดจนช่องทำงกำรสมัครและกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียด (รำยละเอียด 
ภำคผนวก ค ข้อ 2)  
   2.1.2 กำรรับสมัครฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
รำยละเอียดและรูปแบบของโครงกำรต่ำง ๆ ตลอดจนขั้นตอนกำรสมัครและช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 
เพ่ือที่จะสำมำรถให้ข้อมูลและตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน ซึ่งช่องทำงกำรรับสมัคร
ฝึกอบรมของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มีดังนี ้ 
     (1)  ส่งใบสมัครผ่ำนเครื่องโทรสำร ที่หมำยเลข 0-2433-4938  
     (2)  สมัคร Online โดยผ่ำนเว็บไซต์ www.thailocalsu.com  
               โดยผ่ำน ID Line: thailocalsu 
               โดยผ่ำน Facebook: ThailocalSu Silpakorn 

     (3)  ติดต่อสอบถำมรำยละเอียด ที่หมำยเลข 0-2849-7500 ต่อ 31208 
          หรือทีห่มำยเลข 08-5222-4218 

    2.1.2.1 กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนต้องกรอกข้อมูล ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำนที่สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
เลขอ้ำงอิงกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนธนำคำร (ถ้ำมี) ลงในบัญชีรำยชื่อให้ครบถ้วน โดยแบ่งควำม
รับผิดชอบดังนี้ 
     (1) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนธุรกำร ดูแลกำรรับสมัครกำรฝึกอบรมใน
รูปแบบของหนังสือรำชกำร ไม่ว่ำจะส่งทำงโทรสำรหรือทำงไปรษณีย์ และดูแลกำรตอบข้อซักถำมที่
หมำยเลข 0-2849-7500 ต่อ 31208 
     (2) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ ดูแลกำรรับสมัครกำรฝึกอบรม
และตอบข้อซักถำมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
      โดยผ่ำนเว็บไซต์ www.thailocalsu.com  
      โดยผ่ำน Facebook: ThailocalSu Silpakorn 
     (3) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรทั่วไป ดูแลกำรรับสมัครกำรฝึกอบรม
และตอบข้อซักถำมผ่ำนทำง ID Line: thailocalsu และหมำยเลข 08-5222-4218  
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  2.2 วิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
   ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม โดย
เมธีณัฐ รัตนกุล (2563) ได้กล่ำวไว้ว่ำควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม คือ กำรเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ (ค่ำลงทะเบียน) และต้นทุนที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม ณ จุดที่ผลประโยชน์ 
เท่ำกับ ต้นทุนในกำรอบรมแต่ละครั้ง จะถือเป็นจุดคุ้มทุนทำงด้ำนกำรเงิน จ ำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมจึงเป็นตัวแปรที่ส ำคัญในกำรวิเครำะห์ เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจในกำรจัดฝึกอบรมว่ำจะ
ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมต่อ หรือจะยกเลิกกำรโครงกำรฝึกอบรมนั้น โดยก่อนกำรจัดฝึกอบรม 1 
เดือน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะโทรประสำนงำนยืนยันกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
จำกบัญชีรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมในโครงกำรนั้น เมื่อทรำบจ ำนวนผู้ยืนยันเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมแล้วจึงมำค ำนวณหำควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม นั่นคือรำยได้ที่ได้รับจำก
ค่ำลงทะเบียน มำกกว่ำหรือเท่ำกับ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของกำรฝึกอบรม ถือว่ำ คุ้มทุน จึงจะสำมำรถจัด
ฝึกอบรมได้ แต่ถ้ำหำกรำยได้ท่ีได้รับจำกค่ำลงทะเบียน น้อยกว่ำ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของโครงกำร ถือว่ำ 
ไม่คุ้มทุน ต้องยกเลิกจัดฝึกอบรมโครงกำรนั้น หำกยืนยันจัดฝึกอบรม ให้ยืมเงินทดรองจ่ำยเพ่ือใช้ใน
กำรด ำเนินงำน และเตรียมกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ถ้ำมีกำรยกเลิกโครงกำรฝึกอบรม ให้
ด ำเนินกำรน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติยกเลิกโครงกำรจัดฝึกอบรม โดยแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้อง
ยกเลิกโครงกำรในบันทึกข้อควำมที่เสนอต่อท่ำนอธิกำรบดี และแจ้งยกเลิกกำรฝึกอบรมให้ผู้สมัครเข้ำ
รับกำรอบรมทรำบอย่ำงเป็นทำงกำรด้วยหนังสือรำชกำรภำยนอก ซึ่งกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำร
ด ำเนินกำรฝึกอบรมสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้  
   ควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม คือ กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่
ได้รับจำกค่ำลงทะเบียน และ ต้นทุนที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม ณ จุดทีร่ำยรับที่ได้จำกค่ำลงทะเบียน 
เท่ำกับ ต้นทุนในกำรฝึกอบรมแต่ละครั้ง จะถือเป็นจุดคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม  
 

    กำรค ำนวณหำต้นทุน ต้นทุนมี 2 ลักษณะ ได้แก่  
    (1) ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่ผันแปรตำมจ ำนวนหน่วยที่ผลิต ส ำหรับงำน
ฝึกอบรมหมำยถึงจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำสมุด ปำกกำ กระเป๋ำใส่เอกสำร ค่ำประกำศนียบัตร  
    (2) ต้นทุนคงท่ี คือต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่ำจ ำนวนหน่วยที่ผลิตจะมำกหรือน้อย 
ต้นทุนก็ยังเท่ำเดิมเสมอ ส ำหรับงำนฝึกอบรม ไม่ว่ำจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะมำกหรือจะน้อย 
แต่จะมีค่ำใช้จ่ำยที่เท่ำเดิมเสมอ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ 
ค่ำไปรษณียำกร เป็นต้น  
   กำรค ำนวณหำต้นทุนต้องรวมต้นทุนทั้ง 2 ลักษณะนี้ ถึงจะได้ต้นทุนที่แท้จริงใน
กำรฝึกอบรม ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรไดด้ังนี้  
 

สมกำรกำรค ำนวณหำต้นทุนของกำรฝึกอบรม 
 

ต้นทุนในกำรฝึกอบรม = 
(ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร)

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
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   ดังนั้น วิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
จุดคุ้มทุน คือ จุดที่รำยไดท้ี่ได้จำกค่ำลงทะเบียน ≥ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
จุดไม่คุ้มทุน คือ จุดที่รำยได้ที่ได้จำกค่ำลงทะเบียน < ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
 
ตำรำงท่ี 5  แสดงตัวอย่ำงกำรกำรหำควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม                                               
วิธีกำรฝึกอบรม :      บรรยำย  2  วันเต็ม    ระยะเวลำฝึกอบรม : 12  ชั่วโมง    
ค่ำลงทะเบียน :    3,900 บำท / คน  จ ำนวนเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ :  90 คน   
 

ต้นทุน 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (บำท) 

90 คน 39 คน 38 คน 
ค่ำใช้จ่ำยคงที่ (ต้นทุนคงที่)  
ค่ำสมมนำคุณวิทยำกร (3,000 บำท x 12 ชม.) 36,000 36,000 36,000 

ค่ำยำนพำหนะวิทยำกร (1,000 บำท x 2 วัน) 2,000 2,000 2,000 

ค่ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ (6 บำท x 5,000 ชุด) 30,000 30,000 30,000 

ค่ำไปรษณียำกร (4 บำท x 5,000 ฉบับ) 20,000 20,000 20,000 

ค่ำใช้จ่ำยแปรผัน (ต้นทุนแปรผัน) 

ค่ำอำหำรกลำงวัน (350 บำท x 2 มื้อ x จ ำนวนคน)  63,000 27,300 26,600 

อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 บำท x 4 มื้อ x จ ำนวนคน) 18,000 7,800 7,600 

ค่ำประกำศนียบัตร (70 บำท x จ ำนวนคน) 6,300 2,730 2,660 

ค่ำกระเป๋ำเอกสำร (300 บำท x จ ำนวนคน) 29,000 11,700 11,400 

ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม (300 บำท x จ ำนวนคน) 29,000 11,700 11,400 

ค่ำวัสดุฝึกอบรม: สมุด ปำกกำ (30 บำท x จ ำนวนคน) 2,700 1,170 1,140 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิกำรฝกึอบรม 229,300 150,400 148,800 
รำยรับที่ได้จำกค่ำลงทะเบียน 351,000 152,100 148,200 

ผลก ำไร 121,700 1,700 -600 
   
 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น พบว่ำ จุดคุ้มทุนของโครงกำรนี้ คือ ต้องมีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตั้งแต่ 39 คน ขึ้นไป เนื่องจำกรำยได้ที่ได้จำกค่ำลงทะเบียน ≥ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรม สำมำรถด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมได้ แต่ถ้ำสังเกตที่จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 38 คน รำยได้
ที่ได้จำกค่ำลงทะเบียน < ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย หำกสำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมให้ต่ ำลงได้ ก็สำมำรถด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมได้เช่นกัน เนื่องจำก
ในแต่ละโครงกำรมีกำรลงทุนในส่วนของกำรประชำสัมพันธ์ไปแล้ว ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนที่จะหำวิธีแก้ไข เพ่ือให้เกิดกำรยกเลิกโครงกำรน้อยที่สุด  
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  2.3 กำรยกเลิกโครงกำรฝึกอบรม     
   เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรพิจำรณำเห็นชอบให้ยกเลิกกำรจัด
ฝึกอบรม ต้องท ำบันทึกข้อควำมเสนอขออนุมัติยกเลิกกำรจัดฝึกอบรม พร้อมแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็น
ที่ต้องยกเลิกกำรจัดฝึกอบรมเสนอต่ออธิกำรบดี ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม พ.ศ.2560” (รำยละเอียด ภำคผนวก ก ข้อ 1) ซึ่งต้องด ำเนินกำรผ่ำน
กองคลังของมหำวิทยำลัยเช่นเดียวกับกำรขออนุมัติโครงกำร โดยเอกสำรขออนุมัติยกเลิกโครงกำร 
ประกอบด้วย (รำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 3) 

(1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติยกเลิกโครงกำร  
(2) บันทึกข้อควำมขออนุมัตจิัดโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว  
(3) โครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม และก ำหนดกำร 
(4)  งบประมำณด ำเนินงำนโครงกำร 

   เมื่ออธิกำรบดีอนุมัติยกเลิกโครงกำรเรียบร้อย กองคลังจะส่งเอกสำรทั้งหมด
กลับมำที่ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะด ำเนินกำรท ำส ำเนำเอกสำรทั้งหมดเก็บไว้
ที่งำนพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม และด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือเวียนเพ่ือแจ้งยกเลิกกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรมแก่ผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมต่อไป ส่วนเอกสำรต้นฉบับจะเก็บไว้ที่ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำรใช้เวลำประมำณ 15 วันท ำกำร 
 
  2.4 กำรแจ้งยกเลิกผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
   เมื่อโครงกำรได้รับอนุมัติให้ยกเลิกกำรจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้ด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือเวียน เพ่ือแจ้งยกเลิกกำรโครงกำรฝึกอบรมแก่ผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนจะโทรประสำนงำนแจ้งยกเลิกโครงกำรในเบื้องต้นก่อน และด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเวียน
ตำมช่องทำงที่ผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมได้แจ้งไว้ หำกผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมท่ำนใดช ำระ
ค่ำลงทะเบียนมำแล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะประสำนงำนกับกำรเงินของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
เพ่ือด ำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนต่อไป  
 
  2.5 กำรยืนยันกำรจัดฝึกอบรม 
   เมื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมแล้วเห็นสมควรด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมต่อไป กำรรับสมัครกำรฝึกอบรมจะเป็นไปตำมก ำหนดกำรเดิมที่โครงกำรได้ก ำหนดไว้ โดย
ก่อนกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 1 สัปดำห์ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะโทรประสำนงำนยืนยันกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่แน่นอน และ
สถำนะกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียน พร้อมทั้งชี้แจงก ำหนดกำรและแจ้งห้องฝึกอบรมให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมทรำบ ในขั้นตอนนี้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอำจมีข้อซักถำมเกี่ยวกับก ำหนดกำรและวิธีกำร
เดินทำงมำยังสถำนที่ฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมส ำหรับกำรตอบ
ค ำถำมด้วย 
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  2.6 วำงแผน เตรียมงำน และยืมเงินทดรองจ่ำยส ำหรับกำรฝึกอบรม 
   กำรวำงแผน เตรียมงำน และยืมเงินทดรองจ่ำยส ำหรับกำรฝึกอบรม เป็นกำร
เตรียมงำนเพ่ือกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม โดยมีกำรวำงแผนมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
แต่ละฝ่ำยเพ่ือแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเตรียมงำนในส่วนต่ำง ๆ ของกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 
   2.6.1 จัดท ำหนังสือเชิญวิทยำกร และยืนยันสถำนที่จัดฝึกอบรม  
    (1) จัดท ำหนังสือเชิญวิทยำกรอย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมแนบโครงกำรและ
ก ำหนดกำรฝึกอบรม โดยจัดส่งเป็น E-mail เชิญวิทยำกรโดยตรง หรือส่งทำงไปรษณีย์เพ่ือขอควำม
อนุเครำะห์วิทยำกรจำกผู้บังคับบัญชำ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับควำมประสงค์ของวิทยำกร และก่อนกำรจัด
ฝึกอบรม 1 สัปดำห์ ให้ประสำนวิทยำกรเพ่ือแจ้งยืนยันวัน เวลำ สถำนที่จัดฝึกอบรม พร้อมขอรับ
เนื้อหำกำรบรรยำยส ำหรับจัดท ำเอกสำรประกอบกำรบรรยำยให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
    (2) ยืนยันกำรใช้สถำนที่จัดฝึกอบรม ก่อนกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 1 
สัปดำห์ ให้ยืนยันกำรใช้สถำนที่จัดฝึกอบรมกับโรงแรมหรือสถำนที่จัดงำน โดยส่งรำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำนฝึกอบรม ได้แก่ รูปแบบกำรจัดห้องฝึกอบรม กำรจองสถำนที่จอดรถ กำรรับประกันยอด
ของผู้เข้ำรับกำรอบรม รำยกำรอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง และแจ้งชื่อโครงกำร/หลักสูตร วัน 
เวลำ สถำนที่ หน่วยงำนที่จัดกำรฝึกอบรม เพ่ือจัดท ำฉำกหลังเวทีของห้องฝึกอบรม (Backdrop) ผ่ำน
ผู้ประสำนงำนฝ่ำยขำยของโรงแรม (Sales Coordinator) ที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
     ในกรณีจัดฝึกอบรมในส่วนภูมิภำค (สัญจร) ให้แจ้งรำยชื่อวิทยำกรและ
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรส ำรองห้องพัก และตำรำงกำรรับ-ส่ง สนำมบิน (รำยละเอียด ภำคผนวก ค ข้อ 4) 
    (3) ยื่นค ำร้องขอใช้รถยนต์จำกส่วนกลำง เพ่ือใช้ส ำหรับงำนฝึกอบรม โดย
ก่อนกำรฝึกอบรม 1 สัปดำห์ ให้ยื่นค ำร้องต่อผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยระบุวัน 
เวลำ สถำนที่ รับ- ส่ง และวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนให้ชัดเจน เช่น ใช้ส ำหรับกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 
กำรรับ-ส่งวิทยำกรและประธำนในพิธีเปิด-ปิด (ถ้ำมี) หำกรถจำกส่วนกลำงไม่ว่ำง ต้องขออนุมัติจ้ำงเหมำ 
เช่ำบริกำรรถรับจ้ำงเพ่ือใช้ส ำหรับด ำเนินงำนต่อไป (รำยละเอียด ภำคผนวก ค ข้อ 5) 
   2.6.2 กำรเชิญประธำนในพิธีเปิดและพิธีปิดกำรฝึกอบรม (ถ้ำมี) 
    (1) ประสำนงำนกับเลขำนุกำรของประธำนในพิธีปิดและพิธีปิด เพ่ือสอบถำม
ควำมเป็นไปได้ในกำรมำเป็นประธำนในพิธี โดยแจ้งก ำหนดกำรพร้อมประสำนงำนเรื่องกำรเดินทำง 
และจัดส่งร่ำงค ำกล่ำวเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในเบื้องต้น (รำยละเอียด ภำคผนวก ค ข้อ 7) 
    (2) จัดท ำหนังสือเชิญประธำนในพิธีเปิดและพิธีปิดกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็น
ทำงกำร ระบุวัน เวลำ สถำนที่ และก ำหนดกำร พร้อมทั้งแนบโครงกำร/หลักสูตร และค ำกล่ำวพิธีเปิด
และค ำกล่ำวพิธีปิด    
   2.6.3 กำรขออนุมัติเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่  
      ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรนอกสถำนที่ ให้จัดท ำบันทึกข้อควำมภำยใน
เพ่ือขออนุมัติเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร กรณีเดินทำงภำยในประเทศให้ระบุประเภทกำรเดินทำง เช่น รถ
โดยสำรประจ ำทำง รถไฟ รถตู้ หรือรถยนต์ส่วนตัว เสนอขออนุมัติต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร ทั้งนี้ ให้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำขออนุมัติ ดังนี้ (1) ส ำเนำโครงกำรฝึกอบรมที่
ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  (2) รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน (รำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 8)    
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    ทั้งนี้ เป็นไปตำม “ระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำ
จ่ำยเงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2562” โดยมีอัตรำ
ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร ดังนี้ (รำยละเอียด ภำคผนวก ก ข้อ 3)    
     (1) เดินทำงโดยพำหนะรับจ้ำงระยะทำงไป- กลับ ไม่เกิน 400 กิโลเมตร 
ให้จ่ำยตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 1,000 บำท ต่อคน กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะ ให้เบิกจ่ำยตำมที่จ่ำยจริง  
     (2) เดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้จ่ำยเงินชดเชยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงใน
อัตรำกิโลเมตรละ 5 บำท 
     (3) เดินทำงโดยเครื่องบิน ไม่เกินค่ำพำหนะในกำรเดินทำงภำคพ้ืนดิน
ระยะเดียวกันตำมสิทธิของผู้เดินทำงสำมำรถเบิกได้ ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่
ทำงรำชกำร ให้เดินทำงโดยเครื่องบินได้ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
เสนอขออนุมัติต่ออธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย โดยแจ้งเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน  
   2.6.4 กำรมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำลงทะเบียน   
    ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำรมีอ ำนำจในกำรมอบหมำยให้พนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นผู้ปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกำร
เก็บเงินค่ำลงทะเบียนแทนได้ ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1260/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 
2562 เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี 
และค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1420/2562 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2562 เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจ
หน้ำที่ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี (ฉบับที่ 2) (รำยละเอียด 
ภำคผนวก ก ข้อ 2) โดยแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ (ดังรำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 9)   
    (1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำลงทะเบียน  
         จ ำนวน 1 ฉบับ  
    (2) หนังสือมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 2 ฉบับ 
    (3) ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ  
        จ ำนวนคนละ 2 ฉบับ  
   2.6.5 กำรจัดเตรียมงำนด้ำนกำรฝึกอบรม    
    (1) จัดเตรียมเอกสำรและสิ่งของจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมบรรจุลงกระเป๋ำ
ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย เอกสำรประกอบกำรบรรยำย ก ำหนดกำร แผนกำรฝึกอบรม
ประจ ำปีงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ ำเป็น เช่น สมุด ปำกกำ โดยประสำนผ่ำนผู้ประสำนงำนฝ่ำยขำย
ของโรงแรม (Sales Coordinator) เพ่ือเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกระเป๋ำ ก่อนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม
อย่ำงน้อย 1 วัน 
    (2) จัดท ำใบลงทะเบียน ใบตรวจสอบรำยชื่อ และใบลงเวลำเรียนโดยระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้อง 
    (3) จัดท ำป้ำยชื่อวิทยำกรตลอดทั้งหลักสูตร ป้ำยชื่อประธำนในพิธีเปิด-พิธี
ปิด (ถ้ำมี) โดยต้องตรวจสอบรำยชื่อและกำรสะกดค ำให้ถูกต้อง   
    (4) จัดเตรียมประวัติวิทยำกรตลอดทั้งโครงกำร/หลักสูตร 
    (5) จัดเตรียมแบบกำรทดสอบก่อน-หลังกำรฝึกอบรม (ถ้ำมี)    
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    (6) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในกำร
ฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร เช่น กระดำษ ปำกกำ ปริ้นเตอร์พร้อมหมึก กล้องถ่ำยรูป กล้องถ่ำยวีดีโอ 
คอมพิวเตอร์ (Notebook) เครื่องบันทึกเสียง โดยตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมพอใช้งำนของ
อุปกรณ์ต่ำงๆ 
    (7) จัดเตรียมใบส ำคัญรับเงินเพื่อใช้ส ำหรับกำรเบิกค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำ
พำหนะวิทยำกร 
    (8) เบิกเงินสดส ำหรับทดรองจ่ำยในโครงกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำสมมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยทุกกำรใช้จ่ำยต้องมีใบเสร็จ
หรือใบส ำคัญรับเงินที่ครบถ้วนถูกต้อง   
    (9) จัดเตรียมประกำศนียบัตร ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร/
หลักสูตร และหำกมีกำรลงนำมโดยอธิกำรบดี ให้ท ำบันทึกถึงอธิกำรบดีเพ่ือให้ท่ำนลงนำมใน
ประกำศนียบัตร หรือขออนุญำตใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์      
    (10) จัดเตรียมแบบประเมินผลกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร/หลักสูตร 
    (11) รวบรวมส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนที่ช ำระผ่ำนธนำคำร 
ให้กำรเงินของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของยอดเงิน และด ำเนินกำรออก
ใบเสร็จรับเงิน 
   2.6.6 จัดท ำหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย  
    ด ำเนินกำรยืมเงินทดรองจ่ำย เพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรม ซึ่งกำรยืมเงินจะยืมได้ไม่เกินประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยเสนอ
ขออนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัต ิโดยแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้  
    (1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย  
         (รำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 7) 
    (2) แบบสัญญำกำรยืมเงิน (แบบ 8500) โดยพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง  

จ ำนวน 3 ฉบับ (รำยละเอียด ภำคผนวก ค ข้อ 3) 
    (3) บันทึกออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
     จ ำนวนอย่ำงละ 3 ฉบับ (รำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 2) 
   เมื่อกำรยืมเงินทดรองจ่ำยผ่ำนกำรอนุมัติ กำรเงินจะด ำเนินกำรออกเช็คและ
เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมในเช็คต่อไป เมื่อเช็คลงนำมเรียบร้อย ผู้ยืมเงินสำมำรถมำรับเช็คได้ที่กำรเงิน
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือน ำเงินยืมนั้นไปใช้ทดรองจ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมต่อไป  
     
 3. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม  
  เป็นกำรปฏิบัติงำนในวันด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะ
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  3.1 ลงทะเบียน แจกกระเป๋ำพร้อมเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมตลอดโครงกำร/
หลักสูตร และก ำกับกำรลงลำยมือชื่อในใบลงเวลำเรียนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกวัน 
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  3.2 ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน 
ส ำหรับวิทยำกร และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม รวมถึงจัดเตรียมอำหำรพิเศษ เช่น อำหำรมังสวิรัติ/อำหำร
เจ อำหำรฮำลำล หรืออำหำรส ำหรับผู้ที่มีอำกำรแพ้อำหำรบำงชนิด  
  3.3 จัดเตรียมค่ำตอบแทนวิทยำกรพร้อมใบส ำคัญรับเงิน ตรวจสอบกำรลงลำยมือ
ชื่อในใบส ำคัญรับเงิน และขอส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของวิทยำกร เพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐำน
กำรเบิกจ่ำยเงิน  
  3.4 ท ำกำรทดสอบก่อนและหลังกำรฝึกอบรม โดยในวันแรกของกำรฝึกอบรมก่อน
กำรบรรยำยในหัวข้อแรก ให้ด ำเนินกำรทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม และในวันสุดท้ำยให้ด ำเนินกำร
ทดสอบหลังกำรฝึกอบรมในหัวข้อสุดท้ำย (ถ้ำมี)   
  3.5 ท ำหน้ำที่พิธีกรทั่วไประหว่ำงกำรฝึกอบรม ได้แก่ กำรกล่ำวต้อนรับและชี้แจง
รำยละเอียดของโครงกำรฝึกอบรม กำรชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฏ กติกำ มำรยำทในกำร
ฝึกอบรม กล่ำวแนะน ำ-ขอบคุณวิทยำกร ตลอดจนสร้ำงบรรยำยกำรเรียนรู้ในห้องฝึกอบรม 
    3.6 ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องฝึกอบรม และท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยวิทยำกรในกำร
จัดหำวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม หรือแก้ไขเหตุขัดข้องอ่ืน ๆ เช่น เสียงไมโครโฟน กำรน ำเสนอ Power Point  
บันทึกภำพบรรยำยกำศกำรฝึกอบรม หรือช่วยรับ-ส่ง ไมโครโฟนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมถำมข้อสงสัย
กับวิทยำกร 
  3.7 แจกและรวบรวมแบบประเมินโครงกำร เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม  
  3.8  สังเกตกำรณ์กำรฝึกอบรม และบริหำรเรื่องเวลำให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร       
  3.9 สร้ำง Line Group ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละโครงกำร/หลักสูตร เพ่ือเป็น
ช่องทำงแห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชำสัมพันธ์โครงกำร/หลักสูตรอ่ืนๆ ต่อไป        
  3.10 กรณีมีพิธีเปิด – ปิดกำรฝึกอบรม (ถ้ำมี)  
    กรณีมีพิธีเปิดกำรฝึกอบรม เตรียมควำมพร้อมด้ำนงำนพิธีกำร เช่น ล ำดับ
กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวเปิดกำรฝึกอบรม จัดเตรียมค ำกล่ำวเปิด ค ำกล่ำวรำยงำน พร้อมจัดเตรียม
บริเวณโพเดียมหรือโต๊ะประธำนในพิธีให้เรียบร้อย ประสำนเจ้ำหน้ำที่ของโรงแรม เพ่ือเตรียมกำรจัด
โต๊ะ – เก้ำอ้ี ก่อนกำรถ่ำยภำพหมู่คณะ และแจ้งทะเบียนรถของประธำนในพิธีปิดให้โรงแรมจัดเตรียม
ที่จอดรถ และเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับประธำนในพิธีเปิด   
    กรณีมีพิธีปิดกำรฝึกอบรม เตรียมควำมพร้อมด้ำนงำนพิธีกำร เช่น กำรแจก
ประกำศนียบัตร วำงรูปแบบกำรจัดที่นั่งผู้รับประกำศนียบัตร มีกำรซักซ้อมวิธีกำรรับประกำศนียบัตร
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่กล่ำวรำยชื่อ เจ้ำหน้ำที่ถือพำนประกำศนียบัตร  ก ำหนดต ำแหน่ง
กำรยืนบนเวทีของผู้มอบและผู้รับประกำศนียบัตร เตรียมกล้องและเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยภำพ ที่ส ำคัญคือกำร  
ตรวจสอบรำยชื่อและจัดเรียงประกำศนียบัตรตำมรำยชื่อของผู้รับประกำศนียบัตรให้ถูกต้องก่อนวัน
ปิดงำน หำกผู้รับรำยชื่อใดไม่อยู่ให้แยกประกำศนียบัตรออก จัดเตรียมแฟ้มค ำกล่ำวรำยงำนและค ำ
กล่ำวปิดพร้อมจัดวำงตรงโพเดียมหรือโต๊ะประธำนในพิธีให้เรียบร้อย ประสำนเจ้ำหน้ำที่ของโรงแรม 
เพ่ือเตรียมกำรจัดโต๊ะ – เก้ำอ้ี ก่อนกำรถ่ำยภำพหมู่คณะ แจ้งทะเบียนรถของประธำนในพิธีปิดให้
โรงแรมจัดเตรียมที่จอดรถ และเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับประธำนในพิธีปิด   
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  3.11 ดูแลกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยของโรงแรม โดยขอยอดสรุปค่ำใช้จ่ำยของทุกวันหลัง
จบกำรบรรยำย ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน ตรวจค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด โดยค ำนวณเงินอ้ำงอิงจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่ ได้รับอนุมัติไว้ ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยจำก
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ยืนยันยอดไว้กับทำงโรงแรม หำกจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจริงเกิน
กว่ำทีย่ืนยันยอดไว้ ให้ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยตำมจริง  
 
 4. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลังกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  4.1 รวบรวมหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยเพื่อหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำย  
    4.1.1 รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยและ
เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ เช่น บันทึกขออนุมัติโครงกำร โครงกำรฝึกอบรม ก ำหนดกำรอบรม สัญญำยืมเงิน 
หนังสือเชิญวิทยำกร ใบลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรม ใบเสร็จรับเงิน ใบส ำคัญรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ถูกต้องตำมระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกร     
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำจ่ำยเงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร พ.ศ.2562 (รำยละเอียด ภำคผนวก ก ข้อ 3) ต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้ 
     (1) ชื่อ สถำนที่อยู่หรือที่ท ำกำรของผู้รับเงิน 
     (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
     (3) รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร   
     (4) จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
     (5) ลำยมือชื่อของผู้รับเงิน 
   หำกรำยกำรไม่ครบตำมที่ก ำหนด หรือใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ให้ท ำใบรับรองกำร
จ่ำยเงินเป็นเอกสำรประกอบกำรขอเบิกเงิน และให้ผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ลงชื่อในใบส ำคัญรับเงิน เพ่ือเป็น
หลักฐำนกำรจ่ำย โดยให้ผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไปลงชื่อรับรองกำรจ่ำยเงิน   
   ในกรณีที่ใบเสร็จหำย ให้ใช้ส ำเนำใบเสร็จรับเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินต้องรับรองเป็น
เอกสำรประกอบขอเบิกเงินแทน โดยต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ จึงจะน ำส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินนั้นมำใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรขอเบิกเงินได้  
    4.1.2 น ำส่งหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำย โดยใช้
ใบเสร็จรับเงินและใบส ำคัญรับเงินต่ำง ๆ และหำกมีเงินยืมทดรองจ่ำยคงเหลือ ให้ส่งคืนเป็นเงินสด น ำ
ฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร และใช้ส ำเนำใบน ำฝำกพร้อมใบเสร็จและใบส ำคัญ
รับเงินต่ำง ๆ ในกำรหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำยของโครงกำร โดยจัดท ำหนังสือขอน ำส่งใบส ำคัญเพ่ือ
หักล้ำงเงินยืม (ระบุสัญญำยืมเงิน) เสนอผ่ำนกำรเงินของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือด ำเนินกำร
ตรวจสอบและเสนออนุมัติหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำยของโครงกำรต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติต่อไป 
(รำยละเอียด ภำคผนวก ข ข้อ 10)        
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  4.2 สรุปและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
   สรุปผลกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม โดยรวบรวมแบบประเมินควำมพึงพอใจของ
โครงกำร น ำข้อมูลมำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนเนื้อหำหลักสูตร ด้ำน
วิทยำกร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนสถำนที่ ภำพรวมโครงกำร ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 5 ล ำดับชั้น ได้แก่ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด (รำยละเอียด 
ภำคผนวก ค ข้อ 6) จัดท ำเป็นเล่มรำยงำนผลกำรประเมินกำรโครงกำรเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
บริกำรวิชำกำรและอธิกำรบดีต่อไป ซ่ึงรำยงำนผลกำรประเมินกำรโครงกำร ประกอบด้วย 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ ต ำแหน่ง 
สังกัด และช่องทำงกำรรับทรำบข่ำวกำรอบรม  
    ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นในกำรจัดสัมมนำ/อบรมฯ ประกอบด้วย ด้ำน
หลักสูตร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนสถำนที่และบริกำรต่ำงๆ ด้ำนวิทยำกร และด้ำนระยะเวลำกำรอบรม  
    ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้แก่ กำรรับรู้
ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยศิลปำกรด้ำนกำรอบรม 
    ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    
    ส่วนที่ 5 ประมวลภำพกิจกรรม 
    ส่วนที่ 6 ภำคผนวก: โครงกำร รำยชื่อ เอกสำรประกอบกำรบรรยำย 
 
กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนฝึกอบรมมีกำรประสำนงำน และมอบหมำยงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ จึงต้องมีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ เพ่ือให้โครงกำร
สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจึงมีกำรจัดท ำแผนผังกำร
ปฏิบัติงำนฝึกอบรม เพ่ือใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยแบ่งแผนผังกำรปฏิบัติงำน 
ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 6  แสดงกำรปฏิบัติงำนฝึกอบรม :  
 ช่วงกำรน ำเสนอโครงกำร – กำรประชำสัมพันธ์และรับสมัคร 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม 

ผู้เกี่ยวข้อง 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม             หัวหน้ำงำนฝึกอบรม 

2. เขียนโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม             หัวหน้ำงำนฝึกอบรม 

3. เสนอพิจำรณำขออนุมัติโครงกำร 
            ส ำนักงำนบริกำร

วิชำกำร และกองคลัง 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

4. ประชำสัมพันธ์และรับสมัคร 
    กำรฝึกอบรม 

            
ทีมงำนฝึกอบรม 
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ตำรำงท่ี 7  แสดงแผนกำรปฏิบัติงำนฝึกอบรม :  
              ช่วงกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม (ก่อนและหลังกำรฝึกอบรม) 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 

ผู้เกี่ยวข้อง 
สัปดำห ์

ก่อนฝึกอบรม 
สัปดำห์ 

หลังฝึกอบรม 

1 2 3 4 1 2 

1. วิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรจดัฝึกอบรม       หัวหน้ำงำนฝึกอบรม 

2. จัดท ำเอกสำรยกเลิกโครงกำร       
ส ำนักงำน 

บริกำรวิชำกำร 

3. เสนอพิจำรณำขออนุมัติยกเลิกโครงกำร       กองคลัง 
ส ำนักงำนอธกิำรบด ี

4. แจ้งยกเลิกผูส้มัครเข้ำรับกำรฝกึอบรม       ทีมงำนฝึกอบรม 

5. ยืนยันกำรจัดฝึกอบรม       ทีมงำนฝึกอบรม 

6. วำงแผน/เตรียมงำน/ยืมเงินทดรองจ่ำย       
ทีมงำนฝึกอบรม 

และส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร (กรณียืมเงิน) 

7. ด ำเนินกำรจดัฝึกอบรม       ทีมงำนฝึกอบรม 

8. รวบรวมหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยเพื่อหักล้ำง 
    เงินยืมทดรองจ่ำย 

      
หัวหน้ำงำนฝึกอบรม 
และส ำนักงำนบริกำร

วิชำกำร 

9. สรุปและประเมินผลโครงกำรฝกึอบรม       ทีมงำนฝึกอบรม 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นภำพรวมของขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนขึ้น ผู้จัดท ำคู่มือได้สรุปควำมเชื่อมโยงของกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที ่8   แสดงกำรปฏิบัติงำนขั้นตอนที่ 1 :  กำรจัดท ำหลักสูตรและกำรน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  
จุดเริ่มต้น 

  

 30 วัน 
โดยส ำรวจปีละ 

1 ครั้ง 
ในช่วงเดือน 
สิงหำคม 

หัวหน้ำงำนฝึกอบรมด ำเนินกำรส ำรวจ  
ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม  
(Training Needs) ดังนี้ 
(1) ศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยของ
รัฐบำล แผนยุทธศำสตร์ชำติ กระทรวง 
ทบวง กรม รวมถึงบทบำทภำรกิจของ 
แต่ละหน่วยงำน 
(2) จัดท ำแบบส ำรวจ/แบบสอบถำมควำม
ต้องกำรกำรฝึกอบรม 

หัวหน้ำงำนฝึกอบรม 1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
พ.ศ.2560 – 2564 
2. ประกำศ กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคบของกระทรวงต่ำง ๆ 
3. แบบสอบถำมควำมต้องกำร
กำรฝึกอบรมแบบออนไลน์ 

 
 
 
 

7 วัน 
 

หัวหน้ำงำนฝึกอบรมน ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม ได้มำวิเครำะห์
เขียนเป็นโครงกำร/หลักสูตร ประกอบด้วย  

หัวหน้ำงำนฝึกอบรม 1. ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำร
ในกำรฝึกอบรม 

 
 

    

 

เร่ิมต้น 

ส ำรวจควำมต้องกำรกำรฝึกอบรม 

เขียนโครงกำรฝึกอบรม 

A 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

 
 

 (1) ชื่อโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม 
(2) หลักกำรและเหตุผล 
(3) วัตถุประสงค์ 
4) กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
(5) ขอบเขตเนื้อหำวิชำ 
(6) ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 
(7) สถำนที่ในกำรฝึกอบรม 
(8) ผู้สอน/วิทยำกร 
(9) วิธีกำรฝึกอบรม 
(10) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
(11) ค่ำลงทะเบียน 
(12) กำรมีสิทธิ์รับใบรับรองกำรฝึกอบรม 
(13) ช่องทำงกำรสมัคร 
(14) วิธีกำรช ำระค่ำลงทะเบียน 
(15) ก ำหนดกำร 
(16) งบประมำณ 

 2. ระเบียบมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตรำจ่ำยเงื่อนไขและวิธีกำร 
ในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.
2562  
3. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
กำรจดังำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 1- 3 

 
 

    

 
 

A 

B 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

15 วันท ำกำร 
 

1. น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำร เพ่ือพิจำรณำโครงกำร  
     กรณีเห็นชอบ : สำรบรรณส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำร จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือขอ
อนุมัติโครงกำรฝึกอบรมต่ออธิกำรบดีต่อไป 
     กรณีไม่เห็นชอบ : หัวหน้ำงำนฝึกอบรม
น ำโครงกำรกลับมำทบทวนแก้ไข จนกว่ำ
ผู้อ ำนวยกำรจะเห็นชอบ 
2. เสนอขออนุมัติโครงกำรฝึกอบรมต่อ
อธิกำรบด ีโดยด ำเนินกำรผ่ำนกองคลังของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือตรวจสอบงบประมำณ 
     กรณีเห็นชอบ : กองคลังของมหำวิทยำลัย 
น ำเสนอต่ออธิกำรบดี เพ่ืออนุมัตดิ ำเนินงำน
โครงกำรฝึกอบรมต่อไป 
     กรณีไม่เห็นชอบ : กองคลังของ
มหำวิทยำลัย ส่งงบประมำณโครงกำรกลับมำ
ยังส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือทบทวนแก้ไข
ให้ถูกต้อง แล้วน ำเสนอพิจำรณำใหม่อีกครั้ง 

1. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 
2. สำรบรรณ
ส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร 
3. กองคลังของ
มหำวิทยำลัย 
 

1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ว่ำด้วยกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม พ.ศ. 2560 
 2. เอกสำรประกอบพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร ได้แก่ 
     (1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติ
ด ำเนินงำนโครงกำร 
     (2) โครงกำรฝึกอบรม และ
ก ำหนดกำร 
     (3) งบประมำณด ำเนินงำน
โครงกำร 
    ( 4) เอกสำรประกอบกำร
สมัคร เช่น ใบสมัคร แผนที่
โรงแรม ฯลฯ 
 

     

 

B 

เสนอเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติ

โครงกำร 

C 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 3. อธิกำรบดีพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรม โดยกองคลังของ
มหำวิทยำลัยส่งบันทึกข้อควำมที่ได้รับอนุมัติ
แล้วกลับมำยังส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อไป 
4. สำรบรรณส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร ท ำ
ส ำเนำเอกสำรอนุมัติด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม
ส่งกลับมำที่งำนพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรม 
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

  

   
จบขั้นตอนที่ 1 

โครงกำรได้รับกำรอนุมัติ 

  

 
 
 
 
 
 
            

จบขัน้ตอนที่ 1 

C 
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ตำรำงที ่9  แสดงกำรปฏิบัติงำนขั้นตอนที่ 2 : กำรด ำเนินกำรก่อนกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  จำกขั้นตอนที่ 1: โครงกำรได้รับกำรอนุมัติ

เริ่มขั้นตอนที่ 2 
  

 30-45 วัน 
เริ่มตั้งแต่ได้รับ
อนุมัติโครงกำร 
จนถึงสิ้นเดือน 

ตุลำคม 

ประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรม 
1. จัดท ำหนังสือเวียนถึงผู้บริหำรหรือ
หัวหน้ำหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร เพ่ือขอควำม
อนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์และส่งบุคลำกร
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
2. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ทำงไปรษณีย์ 
3. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น Facebook 
Line และ Website ของส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร โดยท ำกำรออกแบบสื่อ
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์รูปภำพ ระบุ
รำยละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อหลักสูตร 
หัวข้อวิชำ วัน เวลำ และสถำนที่ฝึกอบรม 
ค่ำลงทะเบียน ตลอดจนช่องทำงกำรสมัคร
และกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียด 

1. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม  
2. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน
ฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือรำชกำรภำยนอก
เรื่องขอเชิญเข้ำร่วมอบรม  
2. โครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม 
และก ำหนดกำร  
3. เอกสำรประกอบกำรสมัคร 
เช่น ใบสมัคร แผนที่โรงแรม  
 

 
 

    

จำกขัน้ตอนที่ 1 

ประชำสัมพันธ์และกำรรับสมัคร
ฝึกอบรม 

A 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

 ตำมระยะเวลำที่
ระบุในโครงกำร 

รับสมัครกำรฝึกอบรม  
1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนฝึกอบรม 
ด ำเนินกำรรับสมัครกำรฝึกอบรมและตอบ 
ข้อซักถำมแก่ผู้สนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โทรสำร โทรศัพท์ 
Facebook Line และ Website ของ
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร  
2. จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นำมสกุล 
ต ำแหน่ง หน่วยงำนที่สังกัด หมำยเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เลขอ้ำงอิงกำรโอนเงิน
ค่ำลงทะเบียนผ่ำนธนำคำร (ถ้ำมี)  

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน
ฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 

1. ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
2. ส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงิน 
3. บัญชีรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 

 7 วัน 
ก่อนกำร

ด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรม  
1 เดือน 

1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนฝึกอบรม โทรศัพท์
ประสำนงำนยืนยันกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
จำกบัญชีรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เพ่ือตรวจสอบจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้
ประกอบกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำร
ด ำเนินกำรฝึกอบรม 

1. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน
ฝึกอบรม  
2. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 

1. งบประมำณโครงกำร 
2. บัญชีรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 

   
 

  

วิเครำะห์ควำม    
คุ้มทุนในกำร

ด ำเนินกำรฝึกอบรม 

 

A 

B 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

  2. หัวหน้ำงำนฝึกอบรมน ำจ ำนวนผู้ยืนยัน
เข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงไม่เป็นทำงกำรมำ
ค ำนวณหำควำมคุ้มทุนในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรม โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่
ได้รับจำกค่ำลงทะเบียน กับ ต้นทุนที่ใช้ใน
กำรด ำเนินกำรฝึกอบรม เพ่ือช่วยในกำร
ตัดสินใจด ำเนินกำรฝึกอบรม หรือยกเลิกกำร
ฝึกอบรม ซึ่งจุดคุ้มทุน = จุดที่รำยรับที่ได้
จำกค่ำลงทะเบียน ≥ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของ
กำรฝึกอบรม  
     กรณีคุ้มทุน : ด ำเนินกำรรับสมัครต่อไป
และด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 
     กรณีไม่คุ้มทุน : เสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนบริกำรให้พิจำรณำยกเลิกโครงกำร 

  

 
 
 

15 วันท ำกำร 1. หัวหน้ำงำนฝึกอบรมเสนอเพ่ือพิจำรณำ
ยกเลิกโครงกำรฝึกอบรมต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เมื่อผ่ำนควำม
เห็นชอบ จึงจัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือขอ
อนุมัติยกเลิกโครงกำรฝึกอบรมต่ออธิกำรบดี 

1. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 
2. สำรบรรณ
ส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร 

1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ว่ำด้วยกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม พ.ศ. 
2560 
  

 
 

  
 

  

B 

กำรยกเลิกโครงกำรฝึกอบรม 

C 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

 
    

  2. เสนอขออนุมัติยกเลิกโครงกำรฝึกอบรม
ต่ออธิกำรบด ีโดยด ำเนินกำรผ่ำนกองคลัง
ของมหำวิทยำลัยตำมระบบ  
3. อธิกำรบดีพิจำรณำอนุมัติยกเลิกโครงกำร
ฝึกอบรม โดยกองคลังของมหำวิทยำลัยส่ง
บันทึกข้อควำมที่ได้รับอนุมัติยกเลิกแล้ว
กลับมำยังส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อไป 
4. สำรบรรณส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร ท ำ
ส ำเนำเอกสำรอนุมัติยกเลิกโครงกำร
ฝึกอบรมส่งกลับมำที่งำนพัฒนำหลักสูตร
และฝึกอบรม เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

3. กองคลังของ
มหำวิทยำลัย 
 

2. เอกสำรประกอบพิจำรณำ
อนุมัติยกเลิกโครงกำร ได้แก่ 
     (1) บันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติยกเลิกโครงกำร 
     (2) บันทึกข้อควำมขอ
อนุมัตจิัดโครงกำรที่ได้รับกำร
อนุมัติแล้ว 
     (3) โครงกำรฝึกอบรม และ
ก ำหนดกำร 
     (4) งบประมำณด ำเนินงำน
โครงกำร 
 

 7 วัน 
 
 
  
 

1. เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร
พิจำรณำเห็นชอบให้ยกเลิกโครงกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโทรประสำนงำนเพ่ือ
แจ้งยกเลิกโครงกำรในเบื้องต้น และเมื่อ
ได้รับอนุมัติยกเลิกโครงกำรจำกอธิกำรบดีจึง
ด ำเนินกำรจัดท ำส่งหนังสือเวียนเพ่ือแจ้ง
ยกเลิกโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั้ง 

1. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน
ฝึกอบรม 
2. กำรเงินของ
ส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร 

1. หนังสือเวียนเพ่ือแจ้งยกเลิก
กำรโครงกำรฝึกอบรม 
2. ส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงิน 
3. บัญชีรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 
 
 

 
 

    

C 

กำรแจ้งยกเลิกผู้สมัคร          
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 

D 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

  2. กรณีมีผู้ช ำระค่ำลงทะเบียนมำแล้ว 
เจ้ำหน้ำทีผู่้ปฏิบัติงำนประสำนงำนกับ
กำรเงินของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือ
ด ำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนต่อไป 

  

 
 

 
 
 
 

7 วัน 
ก่อนกำร

ด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรม  

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะโทรประสำนงำน
ยืนยันกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็น
ทำงกำร เพ่ือตรวจสอบจ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมที่แน่นอน และสถำนะกำรช ำระเงิน
ค่ำลงทะเบียน พร้อมทั้งชี้แจงก ำหนดกำร
และแจ้งห้องฝึกอบรมให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมทรำบ  

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 

1. บัญชีรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 
2. ส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงิน 

 
 
 
 
 
 

7 วัน 
ก่อนกำร

ด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรม 

1. จัดท ำหนังสือเชิญวิทยำกร และยืนยัน
สถำนที่จัดฝึกอบรมอย่ำงเป็นทำงกำร 
2. เชิญประธำนในพิธีเปิดและพิธีปิดกำร
ฝึกอบรม (ถ้ำมี) 
3. ขออนุมัติเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ 
4. ขอมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรเก็บเงิน
ค่ำลงทะเบียน  

1. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 
2. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
3. สำรบรรณ
ส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร 

1. ระเบียบมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตรำจ่ำยเงื่อนไขและวิธีกำรใน
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
พ.ศ.2562 
 

 
 

    

D 

กำรยืนยันกำรจัดฝึกอบรม 

วำงแผน เตรียมงำน                            
และยืมเงินทดรองจ่ำย               
ส ำหรับกำรฝึกอบรม 

E 
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  5. เตรียมงำนส ำหรับกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
ได้แก่ กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำร
บรรยำย กระเป๋ำ สมุด ปำกกำ ป้ำยชื่อ
วิทยำกร ใบลงทะเบียน ประวัติวิทยำกร 
แบบทดสอบก่อน-หลัง (ถ้ำมี) แบบประเมิน 
ผลกำรฝึกอบรม ใบส ำคัญรับเงินค่ำตอบแทน
วิทยำกร ประกำศนียบัตร วัสดุอุปกรณ์
ส ำนักงำนที่จ ำเป็น เตรียมเงินส ำหรับทดรอง
จ่ำยในกำรฝึกอบรม ตลอดจนรวบรวม
หลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนให้กำรเงิน
ตรวจสอบ   
6. ด ำเนินกำรยืมเงินทดรองจ่ำย 

4. กำรเงิน
ส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร 

2. ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำรปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดี ฉบับที่ 1 และ 2 
3. บันทึกข้อควำมขออนุมัติ
ด ำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 
4. หนังสือมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรเก็บเงิน
ค่ำลงทะเบียน 
5. สัญญำกำรยืมเงิน         
(แบบ 8500) 
 

  จบขั้นตอนที่ 2 
วำงแผน เตรียมงำน ยืมเงินทดรองจ่ำย

ส ำหรับกำรฝึกอบรม 

  

 
 
 

จบขัน้ตอนที่ 2 

E 
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ตำรำงที ่10  แสดงกำรปฏิบัติงำนขั้นตอนที่ 3 : กำรด ำเนินกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 11 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 จำกขั้นตอนที่ 2 : วำงแผน เตรียมงำน   
ยืมเงินทดรองจ่ำยส ำหรับกำรฝึกอบรม 

เริ่มขั้นตอนที่ 3 

  

 ตำมระยะเวลำ 
ที่ระบุใน

ก ำหนดกำร
โครงกำร 

1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินกำรรับ
ลงทะเบียน แจกกระเป๋ำพร้อมเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควบคุมกำรลงเวลำ
เรียนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในทุกคำบ
เรียน ตลอดกำรฝึกอบรม 
3. กำรเงินของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร  
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ รับช ำระเงิน
ค่ำลงทะเบียน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ผู้ช ำระค่ำลงทะเบียน 

1. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
2. กำรเงินของ
ส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร หรือผู้ที่
ได้รับมอบอ ำนำจ 
 
 

1. ใบลงทะเบียนกำรฝึกอบรม 
2. ใบลงเวลำเรียน 
 

 ตำมระยะเวลำ 
ที่ระบุใน

ก ำหนดกำร
โครงกำร 

1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนคอยดูแลควำม
เรียบร้อยในกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน ส ำหรับวิทยำกร 
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
 

1. ใบสั่งงำนโรงแรม 

     

จำกขัน้ตอนที่ 2 

รับลงทะเบียน 

จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม             
อำหำรกลำงวัน                                  

ส ำหรับวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

A 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
     

  2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจัดเตรียมอำหำร
พิเศษ เช่น อำหำรมังสวิรัติ/อำหำรเจ อำหำร
ฮำลำล หรืออำหำรส ำหรับ ผู้ที่มีอำกำรแพ้
อำหำรบำงชนิด 

  

 ตำมระยะเวลำ 
ที่ระบุใน

ก ำหนดกำร
โครงกำร 

1. หัวหน้ำงำนฝึกอบรมจัดเตรียมเงินและ
ใบส ำคัญรับเงิน ส ำหรับจ่ำยค่ำตอบแทน
วิทยำกรในแต่ละรำยวิชำ 
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนดูแลกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนวิทยำกร และขอส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของวิทยำกร เพ่ือใช้
ประกอบเป็นหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
3. หัวหน้ำงำนฝึกอบรมรวบรวมและ
ตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อในใบส ำคัญ 
รับเงิน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของวิทยำกร 

1. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 
2. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
 

1. ใบส ำคัญรับเงิน 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนของ
วิทยำกร 

 
 
 

 

15 นำที 
ก่อนเริ่ม-สิ้นสุด
กำรฝึกอบรม 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนท ำกำรทดสอบวัด
ควำมรู้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมก่อนและหลัง
กำรฝึกอบรม ดังนี้ 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 

1. แบบทดสอบก่อนกำรอบรม 
2. แบบทดสอบหลังกำรอบรม 

     

เตรียมค่ำตอบแทนวิทยำกร 

A 

ทดสอบก่อน-หลังกำรฝึกอบรม     
(ถ้ำมี)   

 
B 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
     

       (1) กำรทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม  
ให้ด ำเนินกำรทดสอบในวันแรกของกำร 
ฝึกอบรม ก่อนกำรบรรยำยในหัวข้อแรก 
     (2) กำรทดสอบหลังกำรฝึกอบรม  
ให้ด ำเนินกำรทดสอบในวันสุดท้ำยของกำร
ฝึกอบรม หลังกำรบรรยำยในหัวข้อสุดท้ำย  

  

 15 นำที 
ก่อนกำร
ฝึกอบรม 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนท ำหน้ำที่พิธีกรด ำเนิน
รำยกำรตลอดกำรฝึกอบรม ได้แก่ กำรกล่ำว
ต้อนรับและชี้แจงรำยละเอียดของโครงกำร
ฝึกอบรม กำรชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฏ กติกำ มำรยำทในกำรฝึกอบรม 
กล่ำวแนะน ำ-ขอบคุณวิทยำกร ตลอดจน
สร้ำงบรรยำยกำรเรียนรู้ในห้องฝึกอบรม 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
 

 

 
 

 
 
 

ตลอดระยะเวลำ
กำรฝึกอบรม 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนดูแลควำมเรียบร้อย
ของห้องฝึกอบรม อำธิเช่น 
     (1) จัดหำวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม  
     (2) แก้ไขเหตุขัดข้องอ่ืน ๆ เช่น เสียง
ไมโครโฟน กำรน ำเสนอ Power Point   
     (3) บันทึกภำพบรรยำยกำศกำรฝึกอบรม 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
 

 

 
 

    

กล่ำวต้อนรับและชี้แจงรำยละเอียด  
ของโครงกำรฝึกอบรม 

ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ช่วยวิทยำกร 

B 

C 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

      (4) ช่วย รับ-ส่ง ไมโครโฟนให้ผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรมเพ่ือถำมข้อสงสัยกับวิทยำกร     
    (5) ควบคุมเวลำให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร  

  

 สิ้นสุด 
กำรฝึกอบรม 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนแจกและรวบรวมแบบ
ประเมินโครงกำร เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
 

แบบประเมินโครงกำรฝึกอบรม 

 เริ่มกำร
ฝึกอบรม 

สร้ำง Line Group ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ในแต่ละโครงกำร/หลักสูตร เพ่ือเป็นช่องทำง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชำสัมพันธ์
โครงกำร/หลักสูตรอ่ืนๆ      

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
 

ป้ำย QR code ส ำหรับกำรเข้ำ
กลุ่ม LINE 

 ตำมระยะเวลำ 
ที่ระบุใน

ก ำหนดกำร
โครงกำร 

1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินกำร ดังนี้ 
     (1) เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร 
     (2) กรณีมีพิธีเปิดกำรฝึกอบรม เตรียม
ควำมพร้อมด้ำนงำนพิธีกำร เช่น ล ำดับกำร
กล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวเปิดกำรฝึกอบรม 
จัดเตรียมค ำกล่ำวเปิด ค ำกล่ำวรำยงำน 
พร้อมจัดเตรียมบริเวณโพเดียมหรือโต๊ะ 
ประธำนในพิธ ี 

1. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 
2. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
 

1. ค ำกล่ำวเปิดกำรฝึกอบรม 
2. ค ำกล่ำวปิดกำรฝึกอบรม 
3. ค ำกล่ำวรำยงำนกำร
ฝึกอบรม 
4. ประกำศนียบัตรส ำหรับ 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 

 
 

    

ประเมินโครงกำร 

C 

สร้ำง Line Group 

พิธีเปิด – ปิดกำรฝึกอบรม                  
(ถ้ำมี) 

 

D 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    

       (3) กรณีมีพิธีปิดกำรฝึกอบรม เตรียม
ควำมพร้อมด้ำนงำนพิธีกำร เช่น กำรแจก
ประกำศนียบัตร วำงรูปแบบกำรจัดที่นั่งของ
ผู้รับประกำศนียบัตร กำรซักซ้อมวิธีกำรรับ
ประกำศนียบัตร เจ้ำหน้ำที่กล่ำวรำยชื่อ 
เจ้ำหน้ำที่ถือพำนประกำศนียบัตร ก ำหนด
ต ำแหน่งกำรยืนบนเวทีของผู้มอบและผู้รับ
ประกำศนียบัตร เตรียมกล้องและเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยภำพ 
2. หัวหน้ำงำนฝึกอบรมดูแลควำมเรียบร้อย
ทั้งหมดในพิธีกำร และต้อนรับประธำนในพิธี 

  

 วันสุดท้ำย 
หลังเสร็จสิ้น 
กำรฝึกอบรม 

หัวหน้ำงำนฝึกอบรมด ำเนินกำรจ่ำยเงิน
ค่ำใช้จ่ำยของโรงแรม ตรวจสอบ และ
รวบรวมเอกสำรรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
ตลอดกำรฝึกอบรมให้ถูกต้องตรงตำมควำม
เป็นจริง โดยค ำนวณเงินอ้ำงอิงจำกประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับอนุมัติไว้  

หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 

1. ใบเสร็จรับเงินค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม พร้อมรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละวัน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่ำห้องพัก
พร้อมรำยละเอียดกำรเข้ำพัก 
3. ใบเสนอรำคำของโรงแรม 

  จบขั้นตอนที่ 3 
ด ำเนินกำรฝึกอบรมแล้วเสร็จ 

 

  

กำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยของโรงแรม 

จบขัน้ตอนที่ 3 

D 
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ตำรำงที ่11  แสดงกำรปฏิบัติงำนขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลังกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 2  ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  จำกขั้นตอนที่ 3 : ด ำเนินกำรฝึกอบรมแล้วเสร็จ 

เริ่มขั้นตอนที่ 4 
 

 15 วันท ำกำร 1. หัวหน้ำงำนฝึกอบรมด ำเนินกำร ดังนี้ 
1.1 รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องของ
หลักฐำนค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินและ
ใบส ำคัญรับเงินต่ำงๆ หำกใบเสร็จไม่สมบูรณ์
ให้ท ำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแนบเสมอ    
1.2 รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ เพ่ือใช้ประกอบกำร
เบิกจ่ำยและหักล้ำงเงินยืม เช่น   
     (1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินงำน
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
     (2) โครงกำรและก ำหนดกำรฝึกอบรม  
     (3) งบประมำณด ำเนินงำนโครงกำร    
     (4) สัญญำยืมเงิน  
     (5) หนังสือเชิญวิทยำกร  
     (6) ใบลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรม  

ฯลฯ 

1. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 
2. กำรเงินของ
ส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำร 

1. ระเบียบมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตรำจ่ำยเงื่อนไขและวิธีกำร   
ในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร   
พ.ศ.2562 
 2. ใบเสร็จรับเงินและใบส ำคัญ
รับเงินต่ำงๆ 
3. เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ เพ่ือใช้
ประกอบกำรเบิกจ่ำยและ
หักล้ำงเงินยืม 
4. บันทึกข้อควำมขออนุมัติ
น ำส่งและหักล้ำงเงินยืมทดรอง
จ่ำยโครงกำรฝึกอบรม 
 

     

รวบรวมหลักฐำนค่ำใช้จ่ำย            
เพ่ือหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำย 

จำกขัน้ตอนที่ 3 

A 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

     

  1.3 น ำส่งหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือหักล้ำงเงิน
ยืมทดรองจ่ำย โดยใช้ใบเสร็จรับเงินและ 
ใบส ำคัญรับเงินต่ำง ๆ และหำกมีเงินยืม 
ทดรองจ่ำยเหลือ ให้ส่งคืนเป็นเงินสด       
น ำฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรของส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำร และใช้ส ำเนำใบน ำฝำก 
พร้อมใบเสร็จและใบส ำคัญรับเงินต่ำง ๆ  
เป็นหลักฐำนในกำรหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำย
ของโครงกำร โดยจัดท ำหนังสือขอน ำส่ง
ใบส ำคัญเพ่ือหักล้ำงเงินยืม (ระบุเลขสัญญำ
ยืมเงิน) เสนอผ่ำนกำรเงินของส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำร 
2. กำรเงินของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
     (1) ตรวจสอบและเสนออนุมัติหักล้ำงเงิน
ยืมทดรองจ่ำยของโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรอนุมัติต่อไป 
     (2) รำยงำนสรุปรำยรับ-รำยจ่ำยของ
โครงกำรฝึกอบรมเสนอต่ออธิกำรบดีทรำบ 

 5. บันทึกข้อควำมขอสรุป
รำยรับ-รำยจ่ำยของโครงกำร
ฝึกอบรม 

 
 

    

A 

B 
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ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

 7 วัน 1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินกำรรวบรวม
แบบประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร น ำ
ข้อมูลมำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนเนื้อหำหลักสูตร ด้ำน
วิทยำกร ด้ำนเจ้ำหน้ำที ่ด้ำนสถำนที่  และ
ภำพรวมโครงกำร พร้อมข้อเสนอแนะ โดย
แบ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 5 ล ำดับชั้น ได้แก่ มำกที่สุด มำก 
ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
2. หัวหน้ำงำนฝึกอบรมจัดท ำเป็นเล่ม
รำยงำนผลกำรประเมินกำรโครงกำรเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน บริกำรวิชำกำรและ
อธิกำรบดีต่อไป 

1. หัวหน้ำงำน
ฝึกอบรม 
2. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
 

1. แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของโครงกำรที่ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็น
เรียบร้อยแล้ว 
2. รำยงำนผลกำรประเมินกำร
โครงกำร 

  จบขั้นตอนที่ 4                                            
สรุปและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 

  

     

สรุปและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 

จบขัน้ตอนที่ 4 

สิ้นสุด 

B 
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สรุปสำระส ำคัญกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public Training)                                  
ในกำรปฏิบัติงำนฝึกอบรม 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 1. ขั้นตอนกำรจัดท ำหลักสูตรและกำรน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร  
  เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมในขั้นตอนนี้คือ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ฝึกอบรมต้องวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ  โดยมีกำรก ำหนด
โครงกำรหรือกำรจัดท ำหลักสูตรเป็นรำยปีตำมควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของปีนั้น ๆ โดยอ้ำงอิง
ตำมปีงบประมำณแผ่นดิน เพ่ือใช้ควบคุมและตรวจสอบโครงกำรในกำรจัดกำรฝึกอบรมส ำหรับ
บุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเขียนโครงกำรซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำรจัดท ำหลักสูตร ที่จะท ำ
ให้ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ สำมำรถสรุปเทคนิคกำรเขียน
โครงกำรได้ ดังนี้ 
     (1) กำรเขียนโครงกำร ต้องตั้งค ำถำมและตอบค ำถำม 6ท ได้แก่ ท ำอะไร ท ำที่
ไหน ท ำเม่ือไหร่ ท ำท ำไม ท ำโดยใคร และท ำวิธีอะไร  
   (2) โครงกำรต้องน ำไปสู่เป้ำหมำยของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร โดยสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
   (3) กำรเขียนโครงกำร ควรใช้ภำษำที่กระชับ สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน และ
ครบถ้วนตำมองค์ประกอบของโครงกำรที่ด ี 
   (4) กำรเขียนโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติ ลักษณะกำรเขียนโครงกำรต้องมีควำม
สอดคล้องกัน ระหว่ำงองค์ประกอบของโครงกำรและงบประมำณโครงกำร ต้องระบุหมวดเงินที่ชัดเจน 
ได้แก่ หมวดค่ำตอบแทน หมวดค่ำใช้สอย หมวดค่ำวัสดุ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค และหมวดเบ็ดเตล็ด 
ที่ส ำคัญต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย 
    (5) โครงกำรที่ต้องปฏิบัติได้จริงและสำมำรถประเมินผลโครงกำรได้   
 
 2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรก่อนกำรฝึกอบรม    
  เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมในขั้นตอนนี้คือ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ฝึกอบรมต้องมีกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของโครงกำร
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ โดยเทคนิคกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจในกำรฝึกอบรม
ประกอบด้วย  
   (1) ก ำหนดวิธีกำรประชำสัมพันธ์และกำรรับสมัครฝึกอบรม ในหลำกหลำย
ช่องทำง และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนภำคี
เครือข่ำยและทำง Social Network ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ตรงถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
   (2) ควรน ำกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุน มำช่วยในกำรตัดสินใจด ำเนินกำรฝึกอบรม 
(จัดหรือยกเลิกโครงกำร) และควบคุมงบประมำณในทุกโครงกำร/หลักสูตร เพ่ือให้เกิดผลก ำไรสูงสุด
แก่มหำวิทยำลัยและส ำนักงำน 
   (3) กำรเตรียมงำนฝึกอบรมในด้ำนต่ำง ๆ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องค ำนึงถึง
องค์ประกอบดังต่อไปนี้                      
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    ด้ำนวิทยำกร นอกจำกจะพิจำรณำตำมคุณสมบัติในด้ำนควำมรู้ทำงวิชำกำร
แล้ว ควรพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนในหัวข้อที่จัดฝึกอบรมด้วย เนื่องจำกกำรฝึกอบรม
ส ำหรับบุคคลภำยนอกนั้น เน้นควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้จริง วิทยำกรจึงต้องสำมำรถตอบ
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้อย่ำงถูกต้องและเข้ำใจง่ำย นอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนควรจัดล ำดับรำยชื่อวิทยำกรในแต่ละโครงกำรไว้ 2 - 3 คน เพื่อส ำรองในกรณีฉุกเฉิน  
    ด้ำนสถำนที ่กำรเลือกสถำนที่ในกำรฝึกอบรมนั้น นอกจำกจะค ำนึงถึงควำม
สะดวกสบำยในกำรเดินทำงของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม รสชำติและคุณภำพของอำหำรแล้ว ยังต้อง
ค ำนึงถึงจ ำนวนและขนำดของห้องประชุมที่หลำกหลำยอีกด้วย เนื่องจำกกำรฝึกอบรมส ำหรับ
บุคคลภำยนอกนั้น อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอด สถำนที่ในกำร
ฝึกอบรมจึงควรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมเช่นกัน  
    ด้ำนเอกสำรและวัสดุที่ใช้ในกำรฝึกอบรม ในกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุ
ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม ต้องมีกำรจัดเตรียมส ำรองไว้เสมอ ส ำหรับกรณีมีผู้สนใจเข้ำกำรฝึกอบรมมำ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมฝึกอบรมหน้ำงำน 
   (4) กำรจัดท ำหนังสือรำชกำรต่ำงๆ เช่น หนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำร หนังสือ
แจ้งยกเลิกโครงกำร หนังสือเชิญวิทยำกร เชิญประธำนในพิธี บันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร 
หนังสือมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำลงทะเบียน และกำรขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย หนังสือ
รำชกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้  ต้องด ำเนินกำรขออนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร
พอสมควร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจึงควรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และจัดเตรียมเอกสำร
อย่ำงถูกต้อง เพ่ือควำมฉับไวและทันต่อเหตุกำรณ์เสมอ หำกด ำเนินกำรในขั้นตอนใดล่ำช้ำอำจเกิด
ควำมเสียหำยในกำรปฏิบัติงำนทั้งระบบได้ 
 
 3. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม  
  เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมในขั้นตอนนี้คือ กำรให้บริกำรอย่ำงจริงใจ 
กำรฝึกอบรมจะประสบผลส ำเร็จมำกหรือน้อยเพียงใด นอกจำกจะมีกำรวำงแผนในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงดี
และเป็นระบบแล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องเป็นผู้มีใจรักในกำรให้บริกำรด้วย เช่น ระหว่ำงกำร
จัดกำรฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่ต้องมีควำมยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำรแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำม
รับผิดชอบ ยินดีในค ำชมและน้อมรับในค ำติ จึงจะเกิดควำมพึงพอใจต่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ซึ่งมี
เทคนิคและข้อควรค ำนึงในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
  ด้ำนวิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรเตรียมประวัติวิทยำกรในแต่ละหัวข้อวิชำ 
เอำไว้ก่อนล่วงหน้ำ และให้วิทยำกรตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งก่อนกำรแนะน ำวิทยำกรในแต่ละ
หัวข้อวิชำ ควรเตรียมแบบฟอร์มกรอกประวัติวิทยำกรไปด้วยทุกครั้ง เพ่ือกำรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล 
ส ำหรับประวัติวิทยำกรควรจัดเก็บเป็นแฟ้มประวัติอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำไปใช้ในหลักสูตรอ่ืนๆ 
ต่อไป นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรสังเกตวิทยำกรแต่ละท่ำนว่ำรับประทำนเครื่องดื่มอะไร 
เพ่ือจะได้จัดเตรียมเครื่องดื่มได้อย่ำงถูกต้องและถูกใจ 
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  ด้ำนสถำนที ่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเตรียมห้องฝึกอบรมโดยค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังนี้ 
   (1) ขนำดของห้องต้องเหมำะสมกับจ ำนวนผู้เข้ำอบรม เหมำะสมกับเทคนิค
วิธีกำรฝึกอบรม หรือกิจกรรมในกำรฝึกอบรม ไม่ควรเลือกห้องที่ใหญ่หรือเล็กเกินไป เพ่ือกำรเข้ำถึง
กำรเรียนรู้               
   (2) ควรก ำหนดทำงเข้ำ-ออก ไว้ทำงด้ำนหลังห้องเพียงทำงเดียว เพ่ือป้องกันกำร
เดินผ่ำนและเสียงรบกวนจำกภำยนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรบรรยำยและบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม  
   (3) ควบคุมอุณหภูมิในห้องให้พอเหมำะ อุณหภูมิต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป 
และมีแสงสว่ำงที่เพียงพอ  
       (4) โสตทัศนูปกรณ์ควรมีควำมเหมำะสมกับขนำดของห้อง โดยเสียงต้องไปดัง
เกินไป เพ่ือช่วยกำรรับรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
  ด้ำนประธำนในพิธี ควรมอบหมำยให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลประธำนในพิธีโดยเฉพำะ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรแก่ประธำนในพิธี ควรประสำนงำนกับเลขำของ
ประธำนในพิธี เพ่ือส่งข้อมูลโครงกำร และร่ำงค ำกล่ำวเปิด-ปิดให้ล่วงหน้ำ รวมไปถึงขอข้อมูลกำร
รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม หรืออำหำรมื้อต่ำง ๆ เพ่ือจัดเตรียมให้ประธำนในพิธี 
  ด้ำนพิธีกร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำหน้ำที่พิธีกร นอกจำกจะเป็นผู้ด ำเนินรำยกำร
ตลอดกำรฝึกอบรมแล้ว ยังต้องเป็นผู้สร้ำงบรรยำกำศในห้องฝึกอบรมให้เหมำะกับกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยสังเกตจำกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร ตลอดจนพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 
  ด้ำนเอกสำรและใบส ำคัญรับเงิน ในที่นี้หมำยถึง ใบลงทะเบียน ใบลงเวลำเรียน 
ส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงิน และใบส ำคัญรับเงินต่ำง ๆ เอกสำรเหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นเอกสำรที่ใช้
ประกอบในกำรเบิกจ่ำยเงินทั้งสิ้น ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำม
ครบถ้วนของข้อมูลในทุกเอกสำร เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม   
         ด้ำนอำหำรและบริกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องดูแลจัดให้มีกำรบริกำรอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม หรืออำหำรมื้อต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยดูแลให้มีกำรบริกำรที่เพียงพอ 
สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลำรอคอยอำหำรนำนเกินไป เพ่ือควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม     
 
 4. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลังกำรฝึกอบรม  
  เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมในขั้นตอนนี้คือ ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันห้วงเวลำที่ก ำหนด เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรฝึกอบรม ประกอบด้วยกำรรวบรวมหลักฐำน
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำย และกำรสรุปและประเมินผลโครงกำร ซึ่งมีเทคนิคและข้อควร
ค ำนึง ดังนี้ 
   (1) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนฝึกอบรมทุกคน ควรมีนำมบัตรของส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำรพกติดตัว โดยในนำมบัตรนั้นจะระบุชื่อและที่อยู่ของหน่วยงำน รหัสไปรษณีย์ ตลอดจนเลข
ประจ ำตัวผู้เสียภำษีของมหำวิทยำลัยศิลปำกร เพ่ือใช้ในกำรออกใบเสร็จของร้ำนค้ำ ยืนยันกำรใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในใบเสร็จทุก
ครั้ง หำกพบควำมผิดพลำดให้ทำงร้ำนแก้ไขทันที 



65 
 

 

   (2) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องตรวจสอบใบเสร็จและใบส ำคัญรับเงินทั้งหมด ให้
ระบชุื่อ สถำนที่อยู่หรือที่ท ำกำรของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็น
ค่ำอะไร จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร และลำยมือชื่อของผู้รับเงิน ส ำหรับใบส ำคัญรับเงินต้อง
แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกครั้ง 
โดยใบเสร็จและใบส ำคัญรับเงินทั้งหมด ต้องมีลำยมือชื่อของหัวหน้ำส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร/หัวหน้ำ
โครงกำร หรือผู้ที่ท ำสัญญำยืมเงิน ก ำกับข้อควำม "ขอรับรองว่ำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง" ไว้ด้วยทุก
ฉบับ เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบและรับรองกำรใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอีกทำงหนึ่ง   
   (3) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรมีกำรวำงแผนในตรวจสอบ ควบคุม รวบรวมและ
รักษำใบเสร็จและใบส ำคัญรับเงินต่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำกำรฝึกอบรม เพ่ือที่จะสำมำรถสรุปค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมด จัดท ำบันทึกเบิกจ่ำย และด ำเนินกำรส่งคืนเงินทดรองจ่ำยได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (15 
วัน หลังสิ้นสุดกำรจัดฝึกอบรม) เนื่องจำกหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนผู้ท ำสัญญำยืมเงินจะต้องช ำระดอกเบี้ยเงินยืมตำมอัตรำที่ระบุไว้ใน
สัญญำยืมเงินนั้นเอง 
   (4) ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมและได้ผลกำรประเมินกำรโครงกำร
ฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนฝึกอบรมทุกคนควรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำร
ประเมินผลกำรฝึกอบรมมำประชุมสรุปผลกำรปฎิบัติงำน และวิเครำะห์เพ่ือถอดบทเรียนร่วมกัน ซึ่ง
ผลกำรประชุมที่ได้สำมำรถน ำไปพัฒนำทีมงำนและพัฒนำหลักสูตรได้ต่อไป 
 

 

 

 

 



บทที่ 5  

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรงำนฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก (Public 
Training) ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฝึกอบรมของส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงำน
ฝึกอบรม เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีมำตรฐำนเดียวกัน สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงำนใหม่ได้ รวมถึงผู้ที่สนใจสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรงำนประเภทอ่ืน ๆ ได้ จำกกำรปฏิบัติงำนผู้จัดท ำได้พบปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ เมื่อ
พิจำรณำจำกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนแล้ว สำมำรถสรุปประเด็นปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งแนวทำง
แก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำได้ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 12  แสดงปัญหำ/อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

กำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนกำรน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร 

1) กำรเสนอขออนุมัติจัดโครงกำร เปลี่ยนแปลง
โครงกำร หรือยกเลิกโครงกำร มีหลำยครั้งที่
หนังสือตกค้ำงที่ส่วนงำนใดส่วนงำนหนึ่ง ท ำให้
กระบวนกำรจัดฝึกอบรมเกิดควำมล่ำช้ำและ
เสียหำย 
 

1) จัดท ำระบบติดตำมกำร รับ-ส่งเอกสำร เพ่ือ 
ควำมถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ให้เกิดกำรสูญหำยของ
เอกสำร  
2) ติดตำมผลกำรขออนุมัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2) โครงกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม จะเป็นโครงกำรที่มหำวิทยำลัย  
อ่ืน ๆ จัดเช่นกัน วิทยำกรที่มีควำมรู้ควำม 
สำมำรถในกำรถ่ำยทอดมีจ ำนวนจ ำกัด ท ำให้ไม่
สำมำรถมำเป็นวิทยำกรในช่วงเวลำที่โครงกำร
ก ำหนดจัดได ้
 

1) วำงแผนกำรจัดฝึกอบรมและติดต่อวิทยำกร
ล่วงหน้ำในแต่ละปีงบประมำณ  
2)  แลกเปลี่ ยนข้อมูลเกี่ ยวกับวิทยำกรกับ
เจ้ำหน้ำที่ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมภำยนอกบ่อย ๆ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเชิญวิทยำกร 
3) ขอค ำแนะน ำจำกวิทยำกร ให้แนะน ำวิทยำกร
ในหัวข้อวิชำอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำ
โครงกำรใหม่ ๆ   
4)  เปลี่ ยนรูปแบบกำรฝึกอบรมเป็นแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน 
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ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

กำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรก่อนกำรฝึกอบรม 

3) จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่เพียงพอต่อ
กำรจัดฝึกอบรม เมื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนใน
กำรจัดฝึกอบรม ไม่สำมำรถจัดกำรฝึกอบรมได้  
 

1) ประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 60 วัน  
2) ท ำกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อออนไลน์มำกขึ้น
3)  ขอควำมร่ วมมื อภำคี เ ครื อข่ ำย ในกำร
ประชำสัมพันธ์ 
4) เปลี่ยนรูปแบบมำจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ 
5) สอบถำมวันเวลำที่สะดวกอบรมแบบออนไลน์
และจัดอบรมตำมที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องกำร 
 

กำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

4) กำรลงทะเบียน/ต้อนรับ อำจมีรำยละเอียด
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผิดพลำดหรือตกหล่น 
เช่น รำยชื่อ และส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงิน    
ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่พึงพอใจ 
 
 

1) ในกำรจัดท ำรำยชื่อส ำหรับรับลงทะเบียนต้อง
ตรวจสอบรำยละเอียดให้รอบคอบมำกที่สุด ให้มี
ควำมผิดพลำดน้อยที่สุด 
2) เมื่อพบข้อผิดพลำดเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
น้อมรับผิดด้วยควำมสุภำพและจริงใจ 
3) เพ่ิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องในทันที 
 

5) กำรให้บริกำรของโรงแรมในเรื่องอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ล่ำช้ำและไม่ทั่วถึง 
 

1) ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มอย่ำงใกล้ชิด หำกพนักงำนโรงแรม
ให้บริกำรไม่ทัน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องลงไป
ช่วยให้บริกำรแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทันที 
2) เพ่ิมจุดบริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 

5) วิทยำกรมีเหตุสุดวิสัยท ำให้มำบรรยำยล่ำช้ำ 
กว่ำก ำหนดกำร 
 

ปรับตำรำงกำรฝึกอบรมในช่วงดังกล่ำว แล้วจัด
กิจกรรมอย่ำงอ่ืนเพ่ือรอวิทยำกร เช่น กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ท ำควำม
รู้จักกัน 
 

กำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
6) เก็บแบบประเมินผลกำรอบรมได้ไม่ถึง 80%  1) ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำแบบประเมินมำส่ง

พร้อมกับกำรรับใบประกำศนียบัตรหลังจบกำร
ฝึกอบรม 
2) มีรำงวัลจูงใจให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท ำแบบ
ประเมิน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่ำง ๆ ของทำงมหำวิทยำลัย ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ ำเสมอ เพ่ือสำมำรถปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 
  2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ควรมีกำรฝึกทักษะกำรวิเครำะห์ควำม
คุ้มทุนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม นอกจำกจะใช้ในกำรตัดสินใจเพ่ือกำรด ำเนินงำนแล้ว ยังใช้เป็น
เครื่องมือในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยและสร้ำงผลก ำไรที่สูงขึ้นอีกด้วย  
 3. ควรจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำนและแบบฟอร์มกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในทุก
ขั้นตอน เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงำนใหม่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
 4. ควรปลูกฝังค่ำนิยมกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ (Service Quality) ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรส่งมอบบริกำรตำม
ควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จนสำมำรถสร้ำงผลก ำไรให้มหำวิทยำลัยได้อย่ำงสม่ ำเสมอ  
 5. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรมีจิตส ำนึกในกำรบริกำร หรือ “Service Mind” ซ่ึงเป็นกำร
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรบริกำรด้วยควำมยินดี จริงใจ เต็มใจ และมี
ควำมกระตือรือร้นที่จะให้บริกำร เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ซึ่ง “Service Mind” 
จะส่งผลให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดควำมประทับใจ กลับมำใช้บริกำรซ้ ำและบอกต่อควำมประทับใจ
แก่ผู้อื่นต่อไป 
 6. เมื่อเสร็จสิ้นกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมในแต่ละครั้ง เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรมีกำร
ประชุมเพ่ือถอดบทเรียนของปัญหำและข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ปรับปรุง พัฒนำงำน และพัฒนำตนเองต่อไป 
 7. ควรมีกำรจัดท ำระบบกำรลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมที่สำมำรถเข้ำถึงสมัครเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม ตรวจสอบรำยชื่อ แนบหลักฐำนกำรโอนเงิน และอ่ืน ๆ ครบทุกขั้นตอน ไว้ในเว็ปไซต์
ของส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือบริกำรลูกค้ำให้ได้รับควำมสะดวกมำกข้ึน 
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  เข้ำถึงเมื่อ 13 เมษำยน.  เข้ำถงึได้จำก http://www.pcni.moc.go.th/ 

  ewt_news.php?nid=520 
 

https://cf.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2019/03/
http://www.pcni.moc.go.th/ewt_news.php?nid=520


70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก ข้อ 1 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ว่ำด้วยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม พ.ศ. 2560 
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ภำคผนวก ก ข้อ 2 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร  

เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี  

ฉบับที่ 1  ที่ 1260/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

  



79 
 

 



80 
 

  



81 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก ข้อ 2 
ค ำสั่งมหำวทิยำลัยศิลปำกร  

เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี  

ฉบับที่ 2 ที่ 1420/2562 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2562  
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ภำคผนวก ก ข้อ 3 
ระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกร  

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำจ่ำยเงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเบิก 
   จ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2562 
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ภำคผนวก ก ข้อ 4 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

 กำรจัดงำน และกำรประชุม ระหว่ำงประเทศ 
                 ฉบับที่ 1  พ.ศ.2549 
แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 
แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 
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ภำคผนวก ก ข้อ 4 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

 กำรจัดงำน และกำรประชุม ระหว่ำงประเทศ 
ฉบับที่ 1  พ.ศ.2549 
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ภำคผนวก ก ข้อ 4 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

 กำรจัดงำน และกำรประชุม ระหว่ำงประเทศ 
แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 
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ภำคผนวก ก ข้อ 4 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

 กำรจัดงำน และกำรประชุม ระหว่ำงประเทศ 
แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 
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ภำคผนวก ข 
ตัวอย่ำงโครงกำรฝึกอบรมและหนังสือรำชกำร 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
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ภำคผนวก ข ข้อ 1  
ตัวอย่ำงโครงกำรฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก 

 

1.1 โครงกำร/หลักสูตร และก ำหนดกำร 
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ภำคผนวก ข ข้อ 1  
ตัวอย่ำงโครงกำรฝึกอบรมส ำหรับบุคคลภำยนอก 

 

1.2 งบประมำณด ำเนินงำนโครงกำร 
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ภำคผนวก ข ข้อ 2 
 

บันทึกข้อควำมขออนมุตัดิ ำเนินงำนโครงกำรฝกึอบรม 
(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1 ทั้งหมด) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 3 
 

บันทึกข้อควำมอนุมัตยิกเลิกโครงกำรฝึกอบรม 
(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1 และ ข้อ 2) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 4 
 

หนังสือเชิญเขำ้ร่วมโครงกำรฝึกอบรม 
(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1 และภำคผนวก ค ข้อ 8) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 5 
 

หนังสือแจ้งยกเลิกโครงกำรฝึกอบรม 
(แนบเอกสำรอ้ำงอิงเหตผุล) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 6 
  

หนังสือเชิญวทิยำกร 
(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1.1) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 7 
     

บันทึกข้อควำมขออนมุตัิยืมเงินทดรองจ่ำย 
(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 8 
 

บันทึกข้อควำมขออนมุตัิเดินทำงไปรำชกำร 
(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1 และ ข้อ 2) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 9 
 

บันทึกข้อควำมขอควำมอนุเครำะหล์งนำมในหนังสือ 
มอบอ ำนำจรับเงินค่ำลงทะเบียนโครงกำรฝึกอบรม 

(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1 และ ข้อ 2) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 10 
 

บันทึกขอ้ควำมขออนมุตัิน ำส่งเงินและ 
หักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำยโครงกำรฝึกอบรม 

(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1 และ ข้อ 2) 
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ภำคผนวก ข ข้อ 11 
 

บันทึกข้อควำมขอสรุปรำยรับ-รำยจ่ำยโครงกำรฝึกอบรม 
(แนบภำคผนวก ข ข้อ 1 และ ข้อ 2) 
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ภำคผนวก ค 
แบบฟอร์มต่ำง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม 
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ภำคผนวก ค ข้อ 1  
แบบสอบถำมควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมแบบออนไลน์ 
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ภำคผนวก ค ข้อ 2 
ภำพประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อออนไลน ์
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ภำคผนวก ค ข้อ 3 
สัญญำยมืเงิน (แบบ 8500) 
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ภำคผนวก ค ข้อ 4 
ใบสั่งงำนโรงแรม 
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ภำคผนวก ค ข้อ 5 
ขอใช้รถส่วนกลำง 
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ภำคผนวก ค ข้อ 6 
แบบประเมินโครงกำร 
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ภำคผนวก ค ข้อ 7 
ค ำกล่ำวในพิธีเปิด ค ำกล่ำวรำยงำนกำรฝึกอบรม 
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ภำคผนวก ค ข้อ 8 
เอกสำรประกอบกำรสมคัร 

เช่น ใบสมัคร แบบฟอรม์น ำส่งส ำเนำกำรโอนเงนิ แผนที่สถำนทีฝ่ึกอบรม 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ชื่อ       นำงสำวสุภำวดี  เธียรวัตรกุล 
 ที่อยู่       13/4 หมู่ 4 ต.บำงทรำย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
เบอร์ติดต่อ     085 – 2626441 

ต ำแหน่งปัจจุบัน              นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร                                                                                                                       

ประวัติกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 ปริญญำโท  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร   
                                    สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ)  
พ.ศ. 2546 ปริญญำตรี  ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์-บริหำรรัฐกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
พ.ศ. 2545 ปริญญำตรี  ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน  มหำวิทยำลัยบูรพำ            
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
  ต.ค. 2546 – ต.ค. 2548 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์กิจกรรมผู้น ำเยำวชน “บ้ำนเพชรบูรพำ”  
  จังหวัดชลบุร ี
  พ.ย. 2548 – ธ.ค. 2551 ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินรำยได้ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร    
  ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น    
                                         มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
  ม.ค. 2552 – ก.พ. 2561 พนักงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกร (เงินรำยได้คณะวิทยำกำรจัดกำร)
   ต ำแหน่งนักวิชำกำรฝึกอบรม 
  1 มี.ค. 2561 – 12 มี.ค. 2562 พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดส ำนักบริกำรวิชำกำร  
  (เงินรำยได้ส ำนักบริกำรวิชำกำร) ต ำแหน่งนักวิชำกำรฝึกอบรม 
  13 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน พนักงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกร ประเภทพนักงำนประจ ำ  
  (เงินรำยได้ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร)  
  ต ำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร  
 
 

 

 


	ปก (สมบูรณ์)
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