ผังกระบวนการ/ งาน (Work flow)
ชื่อกระบวนการ คู่มือการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ข้อกําหนดสําคัญของกระบวนการ มีการจัดโครงการและรายงานผลการดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบบริการวิชาการ
แก้ไขระยะเวลา ให้เป็นระยะเวลาที่เราใช้ทํางานนั้นจริง ๆ
ที่
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1
30 นาที
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําเสนอ
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
นําเสนอข้อมูลโครงการ
ให้หัวหน้าฝ่าย/รอง
เบื้องต้นให้หัวหน้าฝ่ายและรอง
ผู้อํานวยการพิจารณา
ผู้อํานวยการพิจารณา
2

N

30 นาที

หัวหน้าฝ่ายและรองผู้อํานวยการ
พิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของ
โครงการ งบประมาณโครงการว่า
เหมาะสมควรจัดโครงการนั้นหรือไม่

30 นาที

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานด้าน
หลักสูตรและวันในการอบรมกับวิทยากร
ก่อนการจัดอบรม 1 เดือน
2. วิทยากรส่งรายละเอียดหลักสูตรและ
กําหนดการให้เพื่อนําไปจัดโครงการ

ได้หลักสูตรการอบรมจาก 1. หลักสูตร
เจ้าหน้าที่
วิทยากรก่อนการจัด
2. กําหนดการอบรม ฝึกอบรม
โครงการ ระยะเวลา 1
เดือน

10 นาที

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยาย เพื่อตรวจสอบสถานะของห้อง

ได้ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยายสําหรับการจัด
อบรมตามวัน เวลาที่จัด

พิจารณาเห็นชอบ
ให้จัดโครงการ
Y

3

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเสนอ เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
รายละเอียดโครงการเพื่อ
พิจารณาภายใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การจัดโครงการ
รายละเอียดของโครงการ - เจ้าหน้าที่
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ฝึกอบรม
- หัวหน้าฝ่าย
และรอง
ผู้อํานวยการ

ประสานงานด้านหลักสูตรกับ
วิทยากร

1

4

1

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย

แบบฟอร์มขอใช้
ห้องปฏิบัติการและ
บรรยาย สําหรับ

เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ดูแล

ที่

5

ผังกระบวนการ

เขียนโครงการ

6

ระยะเวลา

1 สัปดาห์

รายละเอียดงาน
ตามระเบียบปฏิบัติ “การขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้อง
บรรยาย”
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกรอกแบบฟอร์ม
การขอใช้ห้องและส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้อง
3. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องบันทึกการขอใช้ลง
ในตารางการใช้ห้อง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเขียนโครงการ

มาตรฐานคุณภาพงาน
โครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
สํานักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ/
CC-QF-05-104
ห้องบรรยาย
Rev.02

โครงการมีความถูกต้อง
และครบถ้วนตาม
แบบฟอร์ม ISO 9001

1. แบบฟอร์โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
CC-QF-05-027
2. ระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการบริหารเงิน
รายได้ในโครงการ
บริการวิชาการ
- ระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการบริหารเงิน
รายได้ในโครงการ
บริการวิชาการ

1 วัน

จัดทําเอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คําสั่งแต่งตั้ง
บริหารโครงการ เสนอผู้อํานวยการ
คณะกรรมการมีความ
พิจารณาและลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง
ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา

1 วัน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําหนังสือขออนุมัติ
โครงการจัดฝึกอบรมต่ออธิการบดี/
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
เพื่อเสนอผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติ
ตามลําดับ

ทําเอกสารคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการ

เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
ผู้อํานวยการ

2

7

2

เสนอขออนุมัติโครงการจัด
ฝึกอบรม

การขออนุมัติโครงการมี
ขั้นตอนถูกต้องตาม
ระเบียบบริการวิชาการ
และถูกหลักเกณฑ์การ
มอบอํานาจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

1. ระเบียบการมอบ - เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
อํานาจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา - ผูอ้ ํานวยการ
2. ระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการบริหารเงิน
รายได้ในโครงการ

ที่
8

ผังกระบวนการ
บันทึกข้อมูลในระบบบริการ
วิชาการ

9

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

20 นาที
ทําหนังสือเชิญวิทยากร

10

30 นาที
ยืมเงินสําหรับการจัดโครงการ

11

ดําเนินการจัดหาหรือจัดทํา
เอกสารประกอบการอบรม

3 วัน

3

12

3

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

13
ประชุม BAR
(Before Action Review)

3 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

บันทึกข้อมูลโครงการบริการวิชาการใน
ระบบบริการวิชาการ

มีข้อมูลในระบบบริการ
วิชาการที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําหนังสือเชิญ
ดําเนินการจัดทําหนังสือ
วิทยากร เมื่อหนังสือเชิญวิทยากรได้รับ เชิญวิทยากร ภายใน 5
การลงนามแล้ว เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ วัน ก่อนจัดโครงการ
จะดําเนินการจัดส่งให้กับวิทยากร
จัดทําเอกสารการยืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ ได้รับเงินที่ยืมเพื่อใช้ใน
การจัดโครงการทันเวลา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานกับ
วิทยากรขอต้นฉบับเอกสารหรือเลข
ISBN ของหนังสือที่จะใช้ประกอบการ
อบรม และดําเนินการจัดทําเอกสารหรือ
จัดหาหนังสือสําหรับการอบรม
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารและวัสดุ
ที่ใช้ในการจัดโครงการ

ได้หนังสือ/เอกสาร
ประกอบการอบรมตาม
หลักสูตรที่วิทยากร
กําหนด

- จัดทําเอกสารและส่งให้
งานพัสดุเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระเบียบ
พัสดุ
- ได้เอกสารและวัสดุจาก
การจัดซื้อจัดจ้างทันเวลา
7 วัน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
จัดทําวาระการประชุม
ไม่น่าจะใช้ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม BAR (Before และ Checklist เพื่อ
เวลา 7 วัน Action Review) เพื่อเตรียมความพร้อม หารือในการประชุม อย่าง
ในการจัดอบรม
น้อย 1 วัน ก่อนการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
บริการวิชาการ
คู่มือการใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่
บริการวิชาการ
ฝึกอบรม
-

1. แบบฟอร์มใบยืม
เงิน
2. สําเนาโครงการฯ
-

1. เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่งาน
สารบรรณ
1. เจ้าหน้าที่
การเงิน
2. เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม

เอกสารการจัดซื้อจัด เจ้าหน้าที่พัสดุ
จ้าง

รายงานการประชุม
BAR (Before
Action Review)

- เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

ที่

ผังกระบวนการ

14

ดําเนินการเตรียมวัสดุอุปกรณ์
และสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการ
อบรม

15
16

17

ประสานงานด้านอาหาร/
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประสานงานขอรหัส
อินเทอร์เน็ต
4
4

ระยะเวลา
1 วัน

1 วัน
1 วัน

19

จัดทําแบบประเมินผลการ
อบรม

รับลงทะเบียนการเข้าอบรม

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประชุม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่ จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่
ใช้ตามความเหมาะสม เช่น กระดาษจด ใช้ตามความเหมาะสม
ปากกา ดินสอ กระเป๋า เป็นต้น (ใส่
พร้อมก่อนการอบรม
รายละเอียดในขั้นตอน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ
มีอาหาร อาหารว่างและ
ประสานงานการจัดเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่มเพียงพอกับผู้เข้า
เครื่องดื่มตามมาตรฐาน (แล้วแต่กรณี)
รับการอบรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ
รหัสอินเทอร์เน็ตของ
บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว
ประสานงานขอรหัสการเข้าใช้
มหาวิทยาลัยสามารถเข้า (BUUGREST)
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (แล้วแต่ ใช้งานได้
กรณี)
ใบเสร็จรับเงิน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
การเข้าใช้รหัส
อินเทอร์เน็ต

5 นาที

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานกับ
ผู้เข้าอบรมได้รับ
เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินค่าลงทะเบียน
ใบเสร็จรับเงินที่มีความ
และออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้เข้ารับการ ถูกต้อง
อบรม (แล้วแต่กรณี)

1 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําเอกสารการ
จัดทําแบบประเมินและ แบบประเมินผล CC- เจ้าหน้าที่
ประเมินผลหรือแบบประเมินผลในระบบ ส่งให้วิทยากรก่อนวันจัด QF-05-029
ฝึกอบรม
ประเมินผล Google Form
โครงการอย่างน้อย 1 วัน

1 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับลงทะเบียนการเข้า รายชื่อของผู้เข้าอบรม
ร่วมฝึกอบรมโดยให้ผู้อบรมลงนามในใบ ต้องมีความถูกต้อง
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมพร้อม
ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
การเงินเรื่องออกใบเสร็จรับเงิน
18

รายละเอียดงาน

1. เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่
การเงิน

ใบลงทะเบียนเข้ารับ เจ้าหน้าที่
การอบรม (CC-QF- ฝึกอบรม
05-044-REV.02)

ที่
20

ผังกระบวนการ
ชําระเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการ

21

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1 วัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการหรือ
เจ้าหน้าที่การเงินชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการจัดอบรมและสรุปค่าใช้จ่าย

มาตรฐานคุณภาพงาน
ได้รับใบเสร็จรับเงินมี
รายการถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําวุฒิบัตรเพื่อมอบ ชื่อ นามสุกลของผู้เข้ารับ
ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม
การอบรมมีความถูกต้อง
และตรงกับหลักสูตรที่
อบรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ใบเสร็จรับเงินของ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ร้านค้า
บริการวิชาการ
หรือเจ้าหน้าที่
การเงิน
- รายชื่อผู้อบรมที่
เจ้าหน้าที่
ผ่านเกณฑ์ในการ
ฝึกอบรม
ได้รับวุฒิบัตร
- วุฒิบัตรของผู้เข้า
รับการอบรม

30 นาที

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมควบคุมชื่อผู้ผ่านการ
อบรมโดยลงทะเบียนในทะเบียนคุม
วุฒิบัตร

แบบฟอร์มทะเบียน เจ้าหน้าที่
คุมวุฒิบัตร (CC-QF- ฝึกอบรม
05-031-REV.01)

3 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนัดหมายประชุม AAR มีการจัดประชุม AAR
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทบทวนปัญหาและ หลังจากอบรมเสร็จสิ้น
หาแนวทางแก้ไข เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหา ภายใน 7 วัน
ในการจัดโครงการถัดไป

2 ชั่วโมง
จัดทําวุฒิบัตร

5

22

5

ลงทะเบียนคุมวุฒิบัตร

23
ประชุม AAR
(After Action Review)

ชื่อผู้ผ่านการอบรมมี
ความถูกต้องตรงตาม
หลักสูตรที่อบรม

รายงานการประชุม
AAR (After Action
Review)

เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม

ที่
24

ผังกระบวนการ
บันทึกข้อมูลการรายงานผลใน
ระบบบริการวิชาการ

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
2 ชั่วโมง คีย์ข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงาน
และรายรับ-รายจ่ายในระบบบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลรายงานผลการ
เอกสารรายงานการ เจ้าหน้าที่
ดําเนินงานมีความถูกต้อง รับ-จ่ายในระบบ
ฝึกอบรม
ตรงกับเอกสารที่นําส่ง
บริการวิชาการ
กองคลังและทรัพย์สิน

3 วัน

มีการรายงานผลการ
ฝึกอบรม ภายใน 30 วัน
หลังจากการจัดอบรม
เสร็จสิ้น

6

25

6

รายงานผลการฝึกอบรม

จัดทํารายงานผลการฝึกอบรมเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์

1. รายงานผลการจัด เจ้าหน้าที่
โครงการ
ฝึกอบรม
2. ใบเสร็จรับเงิน
3. ใบสําคัญรับเงิน
4. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติโครงการ
5. หนังสือเชิญ
วิทยากร
6. ใบลงทะเบียน
(ที่มีลายเซ็น)
7. คู่ฉบับสัญญายืม
เงิน
8. รายงานการ
ประชุม

ที่
26

ผังกระบวนการ

จัดเก็บสถิติต่าง ๆ

ระยะเวลา
30 นาที

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบันทึกสถิติโครงการ/
วิทยากร/การใช้ห้อง

ข้อมูลโครงการที่บันทึกมี
ความถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารโครงการ
แบบฟอร์มการบันทึก เจ้าหน้าที่
ข้อมูลการจัด
ฝึกอบรม
โครงการ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ไล่ลําดับของรายละเอียดให้ตรงกับ Flow ที่ปรับด้านบนค่ะ ไล่ให้ถึงข้อ 5 แล้วค่ะ)
ที่
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 นําเสนอโครงการให้
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําเสนอรายละเอียดโครงการและงบประมาณเบื้องต้นให้หัวหน้าฝ่ายและรองผู้อํานวยการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะจัด
ผู้บริหารพิจารณา
โครงการหรือไม่
2 หัวหน้าฝ่ายและรอง
หัวหน้าฝ่ายและรองผู้อํานวยการพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ผู้อํานวยการพิจารณา
- ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย
อนุมัติให้จัดโครงการ
- งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ
- ความคุ้มค่าในการจัดโครงการ
- เวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ
3 ประสานงานด้าน
กรณีหน่วยงานภายนอกขอให้จัด
หลักสูตรกับวิทยากร
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําความต้องการของหน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมแจ้งให้วิทยากรทราบเพื่อนําไปจัดทําหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการ
2. วิทยากรจัดทํากําหนดการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนํากําหนดการและหลักสูตรฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานภายนอก
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมแจ้งวัน เวลาอบรมกับวิทยากร
กรณีเป็นหลักสูตรของสํานักคอมพิวเตอร์
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมแจ้งวัน เวลาอบรมกับวิทยากร
4 ประสานงานกับ
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย เพื่อตรวจสอบสถานะของห้องตามระเบียบปฏิบัติ “การ
เจ้าหน้าที่ดูแล
ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย ในเรื่องโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ต้องการจะใช้งาน
บรรยาย
5 เขียนโครงการ
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดําเนินการเขียนโครงการตามแบบฟอร์ม CC-QF-05-027 โดยนําข้อมูลหลักสูตรจากวิทยากรและความต้องการของ
ลูกค้ามาเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมาย และประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัด
โครงการตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการ
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
o เลขเอกสารโครงการตามข้อกําหนด ISO 9001
o ชื่อโครงการ
o ความสอดคล้องของโครงการ
o หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่

รายละเอียดงาน

4 ทําเอกสารคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ
5 ขออนุมัติโครงการจัด
ฝึกอบรม

6 ประชุม BAR (Before
Action Review)
7 ยืมเงินสําหรับการจัด
โครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
o คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
o หลักการและเหตุผล
o วัตถุประสงค์
o วิทยากร
o กลุ่มเป้าหมาย
o วัน เวลา และสถานที่
o งบประมาณ
o ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดทําต้นฉบับ
คําสั่ง จํานวน 1 ชุด และสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด และเสนอเอกสารคําสั่งพร้อมกับการขออนุมัติโครงการ
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการโดยให้หัวหน้าโครงการ ลงนามเสนอไปยังผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดี โดยใน
ปัจจุบันอธิการบดีได้มอบอํานาจไว้ให้กับผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ลวนามอนุมัติโครงการ
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเสนอแฟ้มเอกสารการขออนุมัติโครงการ โดยมีหนังสือขออนุมัติโครงการพร้อมกับคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการให้หัวหน้าโครงการ ลงนาม และเสนอผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์อนุมัติโครงการ ผ่านระบบงานสารบรรณของสํานัก
คอมพิวเตอร์
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนัดวันประชุม BAR กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําวาระการประชุม BAR
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดเตรียมข้อมูลของการจัดโครงการ เช่น AAR ของโครงการที่เคยจัดมาแล้ว จํานวนคน วิทยากร โปรแกรม ฯลฯ
กรณียืมเงินจากสํานักคอมพิวเตอร์
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการจัดทําใบยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการเสนอใบยืมเงินให้หัวหน้าฝ่ายเห็นชอบและลงนาม
3. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการยืมเงินตามแบบฟอร์มการยืมเงิน (ผู้ที่ขอยืมเงินต้องไม่ค้างการยืมเงินของเก่า)
4. เจ้าหน้าที่การเงินเสนอใบยืมเงินให้ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์อนุมัติการยืมเงิน
กรณียืมเงินจากมหาวิทยาลัยบูรพา
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการจัดทําใบยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการเสนอใบยืมเงินผ่านหัวหน้าฝ่าย
3. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการยืมเงินตามแบบฟอร์มการยืมเงิน (ผู้ที่ขอยืมเงินต้องไม่ค้างการยืมเงินของเก่า)
4. เจ้าหน้าที่การเงินเสนอใบยืมเงินให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (กองคลังและทรัพย์สิน) อนุมัติการยืมเงิน

ที่

8

9
10

11

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การยืมเงินแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. ยืมเงินยอดรวมในสัญญาเงินยืม มีจํานวนเงิน มากกว่า 50,000 บาท ต้องทําสัญญายืมเงินกับกองคลังและทรัพย์สิน ของ
มหาวิทยาลัย
2. ยืมเงินยอดรวมในสัญญาเงินยืม มีจํานวนเงิน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท ต้องทําสัญญายืมเงินกับสํานักคอมพิวเตอร์
เอกสารสําหรับการยืมเงินประกอบด้วย
1. เอกสารสัญญายืมเงิน 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์มสัญญายืมเงินของฝ่ายการเงิน
2. สําเนาบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการจัดทําใบเสนอซื้อ/จ้าง โดยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบพัสดุ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการถ่ายสําเนาโครงการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องแนบใบเสนอซื้อ/จ้าง
ที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้หัวหน้าฝ่าย/รองผู้อํานวยการให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
5. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเสนอซื้อ/จ้างให้ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ลงนามอนุมัติ
6. เจ้าหน้าที่พัสดุโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการว่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติแล้ว
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการดําเนินการจัดซื้อ/จ้าง
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการนําใบเสร็จรับเงินให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ
9. เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการปิดใบเสนอซื้อ/จ้าง
คีย์ข้อมูลในระบบบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการคีย์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการในระบบบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในลิงค์ https://eprojectservices.buu.ac.th/ โดยใส่ข้อมูลของโครงการในหัวข้อ “รายละเอียดโครงการ”ซึ่งสามารถดูวิธีใช้ระบบได้ที่คู่มือการใช้งาน
วิชาการ
ระบบ
ประสานงานวิทยากร
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานวิทยากรขอเอกสารประกอบการอบรมหรือ ISBN หนังสือเพื่อดําเนินการจัดหา
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานวิทยากรเรื่องโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางวิทยากรต้องการใช้ในระหว่างการจัด
อบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานวิทยากรเพื่อกําหนดวันในการตรวจเช็คความพร้อมของโปรแกรม
ดําเนินการจัดทําเอกสาร กรณีให้โหลดเอกสาร
1. วิทยากรนําเอกสารขึ้น Google เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมดาว์นโหลดเอกสาร
กรณีจัดทําเอกสารเอง
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําต้นฉบับเอกสารจากวิทยากรมาถ่ายเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําเอกสารที่ถ่ายแล้วไปเข้าเล่มที่ร้าน
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําในเสนอซื้อจ้างเป็นค่าเข้าเล่มเอกสารเสนอหัวหน้าฝ่ายและนําเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. นําใบเสร็จรับเงินค่าเข้าเล่มให้พัสดุ เพื่อทําเรื่องเบิกเงิน
กรณีสั่งซื้อหนังสือ
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานกับวิทยากรขอเลข ISBN และชื่อหนังสือที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรม
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําเลข ISBN และชื่อหนังสือไปติดต่อกับร้านหนังสือเพื่อสั่งซื้อหนังสือ
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขอใบเสนอเพื่อนํามาใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดซื้อ
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําใบเสนอซื้อพร้อมแนบใบเสนอราคาให้หัวหน้าลงนาม
5. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําเอกสารการจัดซื้อให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดําเนินการจัดทําเรื่องจัดซื้อโดยให้ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้อนุมัติ
6. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําใบยืมเงินโดยมีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วแนบประกอบ
7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําเงินที่ได้จากการยืมเงินไปชําระค่าหนังสือพร้อมกับนําหนังสือมาใช้ในการอบรม
8. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดําเนินการ
12 ดําเนินการเตรียมวัสดุ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดําเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยในกระเป๋ามีกระดาษจด ปากกาหรือดินสอ และเอกสาร
อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่ ประกอบการอบรมหรือหนังสือให้เพียงพอต่อการจัดอบรมแต่ละครั้ง
ต้องใช้ในการอบรม
13 ประสานงานด้านอาหาร/ 1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเช็คข้อมูลการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการอบรมจากฐานข้อมูลการรับสมัคร เช่น อาหารทั่วไป อาหารอิสราม
อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารเจ เป็นต้น
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสรุปยอดผู้สมัครเข้าอบรมและข้อมูลการรับประทานอาหารเพื่อมากําหนดเมนูอาหารให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้
ตั้งไว้
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสั่งอาหารกับร้านค้า
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชําระเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําใบเสร็จรับเงินมาปิดโครงการ
14 ประสานงานขอรหัส
อินเทอร์เน็ต

15 ประสานงานกับ

1. เจ้าหน้าที่ฝึกบรมขอรหัสอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้เข้าอบรมจากภายนอกกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรหัสอินเทอร์เน็ต โดยส่งรายละเอียด
โครงการ/หลักสูตร วันที่ใช้งานและจํานวนคนที่ใช้
2. เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบรหัสอินเทอร์เน็ตออกรหัสอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานส่งให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเป็น
ไฟล์ excel
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนํารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมลงในแบบฟอร์มของรหัสอินเทอร์เน็ตและนําไปให้ผู้เข้าอบรมลงนามใช้งานในวัน
ลงทะเบียน
เมื่อโครงการอบรมได้ผ่านการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสําเนาโครงการ จํานวน ๑ ชุด ให้เจ้าหน้าที่การเงิน

ที่

รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่การเงินเรื่อง
ออกใบเสร็จรับเงิน

16 จัดทําการประเมินผล
การอบรม
17 รับลงทะเบียนการเข้า
อบรม

18 จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการ
19 จัดทําวุฒิบัตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อนําไปขึ้นทะเบียนในระบบ 3 มิติ
กรณีรับค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมแจ้งวันอบรมให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบเพื่อให้ไปออกใบเสร็จรับเงิน
2. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินค่าลงทะเบียนการอบรมกับผู้เข้าอบรม
3. เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินและมอบให้กับผู้เข้าอบรม
กรณีรับค่าลงทะเบียนเป็นการโอนเงิน
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประสานงานกับผู้สมัครเข้าอบรมเรื่องช่องทางการชําระเงินและเลขบัญชีที่ให้โอนเงินเข้า
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขอหลักฐานการโอนเงินจากผู้สมัครเข้าอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําหลักฐานการโอนเงินไปให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําใบเสร็จรับเงินมอบให้กับผู้เข้าอบรมในวันอบรม
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําแบบประเมินผล (CC-QF-05-029) การอบรมด้วย Google From
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําลิงค์ของแบบประเมินผลการอบรมแปลงค่าเป็น QR CODE
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมส่งลิงค์แบบประเมินผลพร้อม QR CODE ให้กับวิทยากรก่อนวันอบรม
4. เมื่อจัดอบรมเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสรุปผลการประเมินเข้าในที่ประชุม AAR และเสนอให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําใบลงทะเบียน (CC-QF-05-044) วัสดุ/เอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้ และรหัสอินเทอร์เน็ต มาเตรียมไว้ให้กับผู้เข้า
อบรม
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตรวจสอบการชําระเงินของผู้เข้ารับการอบรม และให้เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้เข้า
อบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมแจ้งผู้เข้าอบรมให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – นามสกุล
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมลงนามในใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มการใช้รหัสอินเทอร์เน็ต
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้ทําใบยืมไว้ก่อนการอบรม 3 วัน
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชําระค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรวบรวมใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน และเอกสารทางการเงินอื่น เพื่อใช้ในการทําเรื่องรายงานผลโครงการ
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเช็คเวลาการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมว่ามีเวลาอบรมเกิน 80% หรือไม่ หากผู้เข้าอบรมมีเวลาอบรมไม่ถึง 80%
จะไม่ได้รับวุฒิบัตร
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนํารายชื่อผู้เข้าอบรมที่มีเวลาอบรมครบ 80% มาจัดทําวุฒิบัตรโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบชื่อ-นามสกุล
เรียบร้อยแล้ว
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพิมพ์วุฒิบัตร โดยตรวจสอบชื่อหลักสูตร ช่วงเวลาในการอบรม และวันที่รับวุฒิบัตร ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งประทับตรา
นูนบนตัววุฒิบัตรทุกใบ

ที่
รายละเอียดงาน
20 ลงทะเบียนคุมวุฒิบัตร

21 ประชุม AAR (After
Action Review)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมปริ้นแบบฟอร์มทะเบียนคุมวุฒิบัตร (CC-QF-05-031) ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ลงนามรับวุฒิบัตร
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําแบบฟอร์มทะเบียนคุมวุฒิบัตรรวบรวมในแฟ้มทะเบียนคุมวุฒิบัตรเพื่อใช้ในการสืบค้นและตรวจสอบ
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเก็บเอกสารเพื่อใช้ในการสืบค้น 5 ปี

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนัดวันประชุม AAR กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดทําวาระการประชุม AAR โดยนําผลการประเมิน และสรุปผลการดําเนินงานอยู่ในวาระการประชุม
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดําเนินการจัดประชุมโดย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข และปัจจัยความสําเร็จของการจัด
โครงการในครั้งนี้
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําผลประชุม AAR ขึ้นบน SharePoint ในส่วนของการจัดการความรู้ของสํานักคอมพิวเตอร์
22 คีย์ข้อมูลการรายงานผล 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมคีย์ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของโครงการบริการวิชาการในระบบบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในลิงค์
ในระบบบริการวิชาการ https://e-projectservices.buu.ac.th/
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมปริ้นรายงานผลการดําเนินการโครงการจากระบบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาแนบกับเอกสารรายงาน
ผลการฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมปริ้นเอกสารในส่วนของการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อนํามาแนบกับเอกสารการขอเบิกเงิน
23 รายงานผลการฝึกอบรม 1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทําบันทึกรายงานผลให้หัวหน้าโครงการลงนามเสนอผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทําบันทึกรายงานผลให้ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ลงนามในเอกสารการปิดโครงการเสนออธิการบดี
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรวบรวมใบเสร็จรับเงินโดยปั้มจ่ายเงินแล้ว พร้อมเซ็นผู้จ่ายเงิน
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนําโครงการตัวจริง หรือโครงการที่เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง กําหนดการ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเชิญวิทยากร
สําเนาใบยืมเงิน ใบลงทะเบียน (ที่มีลายเซ็นของผู้เข้าอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่จัดโครงการฯ) บันทึกคืนเงินยืมเกิน 10% (ถ้ามี) และ
เงินคงเหลือที่ยืม (ถ้ามี) มาแนบเอกสารเพื่อรายงานผลการฝึกอบรม
หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างให้เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง ยกเว้นที่เป็นเอกสารตัวจริง
24 จัดเก็บสถิติต่าง ๆ
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดเก็บสถิติวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร รายได้ ค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจ จํานวนผู้เข้ารับอบรม และค่าธรรมเนียมบริการ
วิชาการในการจัดโครงการแต่ละครั้ง โดยแยกเป็นปีงบประมาณ
2. จัดทําแฟ้มเอกสารรวบรวมรายละเอียดของโครงการในแต่ละโครงการโดยทําการใส่โครงการเรียงตามวันที่ โครงการมาก่อนอยู่ก่อนและ
โครงการล่าสุดอยู่บน เรียงขึ้นมา โดยจัดเก็บเอกสารโครงการ 10 ปี

