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1. วัตถุประสงค
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดวิธีการใหบริการดานการฝกอบรมและสัมมนาแกบุคคลภายนอก
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
2. ขอบขาย
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุม ขั้นตอนการใหบริการดานการฝกอบรม ขั้นตอนการคัดเลือก ควบคุมและ
ประเมินผูขายและผูรับจางภายนอกที่เกี่ยวของกับงานฝกอบรม/ สัมมนา
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เกี่ยวของ
ที่
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1
QM-ITDI-9001 คูมือคุณภาพ
2
ทะเบียนรายละเอียดหลักสูตร
3
FR-9001-10-01 ใบสมัครเขาอบรม
4
FR-9001-10-02 ใบเสนอราคา
5
FR-9001-10-03 แบบสํารวจความพึงพอใจการจัดฝกอบรม การบรรยายพิเศษ และการสัมมนา
6
FR-9001-10-04 ใบแจง/ เลื่อน/ ยกเลิก
7
FR-9001-10-05 ยืนยันการอบรม
8
FR-9001-10-06 ใบตรวจสอบรายการฝกอบรม (Check List)
9
ทะเบียนคุมโครงการอบรม
10
ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
11
ระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ/ผูรับชวงตอ
12
คูมือการปฏิบัติงานฝกอบรม (WI-9001-02)
4. นิยาม
หลักสูตรฝกอบรม
งานฝกอบรมตามแผน
งานฝกอบรมนอกแผน
In House Training
Public Training
ฝกอบรมโครงการ
ผูเชี่ยวชาญประจําหลักสูตร

=
=
=
=
=
=
=

รายละเอียดของกระบวนการ/ วิธีการและการดําเนินการของการฝกอบรม
การจัดอบรมตามแผนที่ไดกําหนดไวในปฏิทินการฝกอบรมประจําป
การจัดอบรมหลักสูตรที่อยูนอกเหนือปฏิทินการฝกอบรมประจําป
การจัดอบรมหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการนั้นๆ
การจัดอบรมหลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไป
การจัดอบรมในโครงการภายใตสัญญาจาง
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาและมีประสบการณในการทํางาน
หรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอการฝกอบรม
Approve Vendor List (AVL) = ระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ/ ผูรับชวงตอ/ ผูขาย/ ผูรับจางที่ผานการอนุมัติ
Outsource
= ผูขายหรือผูที่รับจางจากภายนอก เชน วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ รานอาหารที่
จัดเลี้ยง รานขนม รานถายเอกสาร รานใหเชาอุปกรณประกอบการสอน
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5. ความรับผิดชอบ
5.1 วิทยากร เปนผูออกแบบหลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม/ สัมมนา
5.2 เจาหนาที่ฝกอบรม ตองเปนผูประสานงาน ใหการอบรม/ สัมมนา สําเร็จลงอยางมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ และ
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้
- สํารวจและทบทวนหลักสูตรฝกอบรม/ สัมมนา ทุกวาระของผูบริหาร (4-8 ป)โดย
วิทยากรอางอิงขอมูลเดิมจากปฏิทินอบรม สถิติการฝกอบรมของปที่ผานมา และหลักสูตรที่ไดรับการติดตอ
จากบุคคลภายนอก
- จัดทําปฏิทินการฝกอบรมประจําป โดยคัดเลือกวิทยากรจากระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ/ผูรับ
ชวงตอ (AVL)
5.3 เจาหนาที่โสต/ชางเทคนิค/ผูรับผิดชอบ เตรียมความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนในการอบรม/ สัมมนา
5.4 เจาหนาที่สารสนเทศ เปนผูตรวจสอบ และอํานวยความสะดวก ในการใหบริการขอมูล ของงานฝกอบรม
รวมถึงการแบ็คอัพขอมูลตาง ๆ เทาที่จําเปน
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 ขั้นตอนการวางแผนการจัดอบรมประจําป
6.1.1 เจาหนาที่ฝกอบรม สํารวจและทบทวนหลักสูตรฝกอบรม/ สัมมนา และจัดทําปฏิทินการฝกอบรม
ประจําป
6.1.2 เจาหนาที่ฝกอบรม ประสานงานกับวิทยากร ตรวจสอบ/ ปรับเนื้อหาของแตละหลักสูตร
6.1.3 เจาหนาที่ฝกอบรม ติดตอประสานงานกับ เจาหนาที่สารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธผานทาง
Website
6.1.4 เจาหนาที่ฝกอบรม ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งจํานวนผูเขาอบรม ตามที่กําหนดไว
6.1.5 เจาหนาที่สารสนเทศ ทําการ แบ็คอัพขอมูลที่มีความสําคัญอยูเปนประจําโดยปฏิบัติตาม
(WI-9001-02)
6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานอบรม Public Training
6.2.1 ผูสมัครกรอกขอมูลผานระบบ E-mail โทรสาร โทรศัพท หรือระบบสารสนเทศ สมัครอบรมออนไลน
6.2.2 เจาหนาที่ฝกอบรม เปนผูติดตาม ใบสมัครเขาอบรม FR-9001-10-01 ทุก ๆ ชองทาง เชน E-mail
โทรสาร โทรศัพท หรือระบบสารสนเทศ สมัครอบรมออนไลน
6.2.3 เจาหนาที่ฝกอบรม ดําเนินการ ยืนยันการอบรม FR-9001-10-05 กับผูสมัครเขาอบรม หรือ
ดําเนินการ สงใบแจง/ เลื่อน/ ยกเลิก FR-9001-10-04 เมื่อมีความจําเปนตองเลื่อนหรือยกเลิก
การอบรม
6.2.4 เจาหนาที่ฝกอบรม ติดตอประสานงานกับ วิทยากร และสวนที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม เชน
เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ อาหาร
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เจาหนาที่ฝกอบรม เตรียมความพรอมในการจัดอบรม วางแผนการอบรม (FR-9001-10-06)
เจาหนาที่ฝกอบรม ดําเนินการใหผูเขาอบรมมีการทํา แบบสํารวจความพึงพอใจการจัดฝกอบรม
การบรรยายพิเศษ และการสัมมนา FR-9001-10-03
เจาหนาที่ฝกอบรม นําขอมูลใน แบบสํารวจความพึงพอใจการจัดฝกอบรม การบรรยายพิเศษ และ
การสัมมนา FR-9001-10-03 กรอกเขาสูระบบสารสนเทศ สรุปผลประเมินความพึงพอใจ เพื่อนํา
ผลประเมินไปใชใน การทบทวนโดยฝายบริหาร และแจงใหกับวิทยากรรับทราบ
เจาหนาที่ฝกอบรม ออกวุฒิบัตร/ขึ้นทะเบียนคุมโครงการอบรม/ขึ้นทะเบียนคุมวุฒิบัตร
ระเบียบปฏิบัติ
การบริการฝกอบรม สัมมนา อภิปราย
และบรรยาย

6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.2.8

6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานอบรม In-house Training
6.3.1 ผูขอใหจัดฝกอบรม แจงรายละเอียด หลักสูตร วันเวลา และสถานที่จัด จํานวนผูเขาอบรม
6.3.2 เจาหนาที่ฝกอบรม ขอขอมูลเพิ่มเติม อื่นๆ เพื่อตัดสินใจ/ใหผูบริหารระดับสูง พิจารณา
ความสามารถของวิทยากร(AVL)
6.3.3 เจาหนาที่ฝกอบรม ดําเนินการทํา ใบเสนอราคา FR-9001-10-02 พรอมกับ
ยืนยันการอบรม FR-9001-10-05 สงใหกับผูรับบริการ ตามคํารองขอจากผูรับบริการ
6.3.4 เจาหนาที่ฝกอบรม เปนผูประสานงาน ระหวางผูรับบริการ กับวิทยากร กําหนดการการอบรม
สถานที่จัด การเดินทาง ที่พักหากจําเปน
6.3.5 เจาหนาที่ฝกอบรม เตรียมความพรอมในการจัดอบรม วางแผนการอบรม (FR-9001-10-06)
6.3.6 เจาหนาที่ฝกอบรม ดําเนินการจัดฝกอบรมตามหลักสูตรนั้นๆที่ไดกําหนดไว ตาม (WI-9001-02)
6.3.7 เจาหนาที่ฝกอบรม นําขอมูลใน แบบสํารวจความพึงพอใจการจัดฝกอบรม การบรรยายพิเศษ
และการสัมมนา FR-9001-10-03 กรอกเขาสูระบบสารสนเทศ สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
เพื่อนําผลประเมินไปใชใน การทบทวนโดยฝายบริหาร และแจงใหกับวิทยากรรับทราบ
6.3.8 เจาหนาที่ฝกอบรม ออกวุฒิบัตร/ขึ้นทะเบียนคุมโครงการอบรม/ขึ้นทะเบียนคุมวุฒิบัตร
6.3 ขั้นตอนการออกวุฒิบัตร และวุฒิบัตรทดแทน
รหัสวุฒิบัตร ไดแก
AAAABBCC-DDEE-XX / Y
AAAA คือ ตัวยอหนวยงาน
BB คือ ป พ.ศ. ที่ออกรายงาน 2 ตัว
CC คือ ลําดับที่ทั้งหมดของป
DD คือ รหัสตัวยอของฝายที่เปนผูจัด
EE คือ ครั้งที่ของฝาย
XX คือ ลําดับวุฒิบัตร (01-99)
Y คือ เอกสารทดแทนครั้งที่
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7 ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานอบรม Public Training
ผู้รับผิดชอบ

ขั�นตอน
เริ � ม

บุคคลทัว� ไป

กรอกใบสมัครเข้าอบรม
FR-9001-10-01 ส่ งผ่านทาง FAX หรื อ
สมัครอบรมออนไลน์
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

จัดได้

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม
บุคคลทัว� ไป

จัดไม่ได้

จํานวนผูเ้ ข้าอบรม

ยืนยันการอบรม FR-9001-10-05

ไม่ตอบรับ

แจ้งผูส้ มัครเข้าอบรมทราบ
ใบแจ้งเลื�อน/ ยกเลิก
FR-9001-10-04

ตอบรับการสมัคร
เข้ารับการอบรม
ตอบรับ

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

เตรี ยมความพร้อม (FR-9001-10-06)
ถึงกําหนด

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

ปฏิบตั ิ การอบรมตาม WI-9001-02 และกําหนดการ
ของหลักสู ตร

ผูเ้ ข้าอบรม

ทํา แบบสํารวจความพึงพอใจการจัด
ฝึ กอบรม การบรรยายพิเศษ และการ
สัมมนา FR-9001-10-03

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

ออกวุฒิบตั ร/สรุ ปผลความพึงพอใจใน
ระบบสารสนเทศ/ขึ�นทะเบียนคุม
โครงการอบรม/ขึ�นทะเบียนคุมวุฒิบตั ร
จบ
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ระเบียบปฏิบัติ
การบริการฝกอบรม สัมมนา อภิปราย
และบรรยาย
7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานอบรม In-house Training
ผู้รับผิดชอบ

ขั�นตอน
เริ � ม

บุคคลทัว� ไป

แจ้งรายละเอียด หลักสู ตร วันเวลา และสถานที�
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม อื �นๆ

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

ข้อมูลครบถ้วน
ครบ

ผูบ้ ริ หารระดับสู ง

พิจารณาความสามารถ(AVL)
จัดได้
ใบเสนอราคา FR-9001-10-02
ยืนยันการอบรม FR-9001-10-05

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

บุคคลทัว� ไป

ไม่ตอบรับ

ยังไม่ครบ

จัดไม่ได้

ตอบรับการสมัคร
ตอบรับ

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

เตรี ยมความพร้อม (FR-9001-10-06)
ถึงกําหนด

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

ปฏิบตั ิ การอบรมตาม WI-9001-02
และกําหนดการของหลักสู ตร

ผูเ้ ข้าอบรม

ทํา แบบสํารวจความพึงพอใจการจัดฝึ กอบรม การ
บรรยายพิเศษ และการสัมมนา FR-9001-10-03

เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม

ออกวุฒิบตั ร/สรุ ปผลความพึงพอใจ
(ทําในระบบสารสนเทศ)
จบ

ขอข้อมูลเพิ�มเติม

แจ้งผูร้ ับบริ การทราบ

