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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานหลักฉบับนี้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการทำงานในงานหลักตั ้งแต่จุดเริ ่มต้นจนสิ ้นสุดกระบวนการและมีการระบุขั ้นตอนการ
ดำเนินการต่างๆไว้อย่างชัดเจน  ทั้งในส่วนรายละเอียดของการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน ตัวอย่างคำสั ่ง ประกาศแบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงปัญหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้
อย่างรวดเร็ว จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในแต่ละครั้งและช่วยให้การบริหารของแต่ละหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบขั ้นตอน วิธี
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอบรมครูโ รงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน เป็นแนวปฏิบัติของผู้ปฎิบัติงานและผู้ที่สนใจจะศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานอบรม
ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ ่น กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี ต่อไป 

 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ เป็น
แนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของงานบริการวิชาการพัฒนา
ท้องถิ่น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อีกด้วย ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
ผู้อำนวยการกองกลางและหัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ที่ให้คำปรึกษาชี้แนะ ตลอดจนถึง
เพ่ือนร่วมงานในสังกัดงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจ ตลอดระยะเวลา
การจัดทำคู่มือฉบับนี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพ่ือให้ผู้สนใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการ
ของแต่ละคน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที ่มีพัฒนามายาวนานทำให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่สั ่งสมประสบการณ์ความเชี ่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง  ๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอน
นักศึกษาในทุกสาขาวิชา ในยุคเริ่มต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีชื่อว่า "วิทยาลัยครูสุราษฎร์
ธานี" ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 และได้เปิดสอนในสาขาด้านครุศาสตร์ในรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.  2519 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กำหนดให้วิทยาลยัครู
สามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากการจัดการศึกษาสาขาครุศาสตร์ได้ 

จากจุดเริ ่มต้นนี ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นได้พัฒนาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคใต้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ 
มาตามลำดับ มีการทำความร่วมมือกับต่างประเทศเพื ่อพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า             
โปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า "สถาบันราชภัฏ" ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
2535  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารและ
พัฒนาด้านกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็ นอย่างมาก เมื ่อมีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย่างกว้างกวาง 
มีการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มอีกหลายสาขา ในพ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
และเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นรุ ่นแรก จากการพัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและ
แรงผลักดันด้านปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเติบโตและเข้มแข็งใน
ทุก ๆ ด้านสมดังเจตนาที่มุ่งมั ่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการเข้าศึกษาของนักเรียนและประชาชนทั่วไปในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายให้นักศึกษาเข้าสู่วงการ
วชิาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา 

ปรัชญา  
สร้างปัญญา เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ค่านิยมหลักองค์กร 
สร้างปัญญา ศรัทธาความดี 

วิสัยทัศน์  



 

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อัตลักษณ์ 
มีคุณธรรม นำปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 

คุณลักษณะบัณทิต 
   1. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน 

3. มีจิตอาสาและมีความเสียสละ 
4. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 
ซื่อสัตย์ ชัดเจน เป็นธรรม อาทร ร่วมแรงร่วมใจ 
Clean มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งทั้งกลไกการบริหารและระดับบุคคล 
Clear มีความชัดเจนในการดำเนินภารกิจทุกคนเห็นเป้าหมายและแนวทางตรงกัน 
Fair มีความยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกคนทุกภาคส่วน 
Care คำนึงถึงวิถีความเป็นมนุษย์ของบุคลากรทุกคนทุกระดับเอาใจใส่เอื้ออาทรกัน

และกันมุ่งเน้นให้ทุกคนมีความสุข 
Share ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ร่วมใจร่วมทุ่มเทและร่วมแบ่งปันผลใด ๆอัน

เกิดข้ึนจากการกระทำร่วมนั้น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเ พ่ือ
การรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สามารถเรยีนรู้
คิดเป็นทำเป็นมีศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัยได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้สร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมและต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนา จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-
2563 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
นโยบายที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
นโยบายที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล 
นโยบายที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
 



 

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University) 
การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย และสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื ่อให้เป็นไปตามนัยแห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่แท้จริงดังความต่อไปนี้ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำที่น้อมนำพระราชปณิธาน
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการประกอบพันธกิจสู่การเป็นพลังทางปัญญาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้การให้โอกาสกับทุกคนอย่างทั่วถึงและ    
เท่าเทียม”นัยของวิสัยทัศน์นี้ประกอบด้วย 9 คำสำคัญ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำ 
2) พระราชปณิธาน  
3) เศรษฐกิจพอเพียง 
4) พันธกิจ 
5) พลังแผ่นดิน 
6) การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
7) การมีส่วนร่วม 
8) การให้โอกาส 
9) ทั่วถึงและเท่าเทียม 

เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุได้จริงนัยของคำสำคัญ 9 คำนี้ได้สะท้อนออกมาในรูปของยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินอันเป็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอีก 
10 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์พันธกิจและหลักการสำคัญของ
ยุทธศาสตร์หลักจึงกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อน 10 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูปการเรียนการสอน (Learning Methodology Reform) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา (Student Development) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Reform) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (PPCP: Public-

Private-Community-Partnership) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพันธกิจ (Financing& 

Allocation System) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 อุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education) 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การจัดการศึกษาวิเทศพันธกิจ (Outbound/Frontier Education) 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ (The Reform of 

Management) 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การจัดการศึกษาสำหรับคนทั้งมวล (Education for All, All for 
Education) 

พันธกิจ (Mission) 
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อ

ท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มี
จำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  (1) สำนักงานอธิการบดี 
  (2) คณะครุศาสตร์ 
  (3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (4) คณะวิทยาการจัดการ 
  (5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (6) สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

  (7) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (8) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  (9) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (10) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 
ดังรายละเอียดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กร ดังภาพ 

 



 

โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี 

 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการ ประสานงานและบริการ
เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี “ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี” เป็นผู ้บริหารสูงสุด โดยมีการจัดองค์กรภายใน ประกอบด้วย  1. กองกลาง         
2. กองพัฒนานักศึกษา 3. กองนโยบายและแผน 4. กองการเจ้าหน้าที่ และ 5. กองคลัง ดัง
ภาพประกอบนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกองกลาง 

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” และมีพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก เมื่อวันที่ 
24 มกราคม พ.ศ. 2538 และมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 สถานภาพของ
สถาบันราชภัฏเป็นส่วนราชการในสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะสูง
กว่ากองแต่ต่ำกว่ากรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องกระทำบทบาทภารกิจตามกฎหมายไม่แตกต่างไป
จากมหาวิทยาลัยทั้งหลายของรัฐโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขา หลาย
ปริญญาและสามารถจัดการศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาเอก รวมทั้งมีหน้าที่ปฏิบัติการวิจัย ให้การ

-งานบริหารทั่วไป 

-งานช่วย

อำนวยการและ

เลขานกุาร 

-งานอาคารสถานที่

และภูมทิัศน ์

-งานยานพาหนะ

และรกัษาความ

ปลอดภัย 

-งานสื่อสารองค์กร 

-งานบรกิาร

วิชาการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 

-งานบริหารทั่วไป 

-งานพัฒนาระบบงานและ

อัตรากำลัง 

-งานพัฒนาบุคลากรและ

กำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการ 

-งานสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง 

-งานทะเบียนประวัติและ

บำเหน็จความชอบ 

-งานวนิัยและนติิการ 

 

-งานบริหารทั่วไป 

-งานพัฒนานโยบาย

วางแผนและประเมนิผล 

-งานสถิตขิ้อมูลและ

สารสนเทศ 

-งานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

-งานประกันคณุภาพ 

-งานงบประมาณ 

-งานวางผังแม่บทและ

ออกแบบ 

 

-งานบริหารทั่วไป 

-งานบรกิารและสวัสดิการ 

-งานกจิกรรมและพฒันา

นักศกึษา 

-งานกฬีาและนนัทนาการ 

 

 

-งานบริหารทั่วไป 

-งานรับ-จ่ายเงิน 

-งานบัญช ี

-งานพัสด ุ

 

 



 

บริการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเรื่องอื่นใดที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่สถาบันราช
ภัฏทุกแห่ง มิได้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลเหมือนมหาวิทยาลัยและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 
2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้จัดตั้งสถาบันราชภัฏเพ่ิมอีก 5 แห่ง รวมทั้งหมดเป็น 41 แห่ง 

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที ่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 ลงวันที ่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการบริหารจัดการภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับดังกล่าว กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั ้นสูงทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. แสวงหาความจริงเพื ่อสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น         
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน ต่อท้องถิ่นอีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ  

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน  

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยอาจ
จัดแบ่งส่วนราชการได้ดังนี้ 1. สำนักงานอธิการบดี 2. สำนักงานวิทยาเขต 3. บัณฑิตวิทยาลัย 4. คณะ 
5. สถาบัน 6. สำนัก 7. วิทยาลัย และอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยอีกได้ สำนักงานอธิการบดีและสำนักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วน



 

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 1 มีนาคม 
2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 72 เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 
ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ คือ 1. สำนักงาน
อธิการบดี 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 10. วิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว 

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 25 
เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี 
ออกเป็น 3 กอง คือ 1. กองกลาง 2. กองนโยบายและแผน และ 3. กองพัฒนานักศึกษา และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 กอง คือ       
1. กองการเจ้าหน้าที่ 2. กองกลาง 3. กองนโยบายและแผน 4. กองพัฒนานักศึกษา และ 5. กองคลัง  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการ
แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางออกเป็น 6 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานช่วยอำนวยการและ
เลขานุการ 3. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 4. งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 5. งาน
สื่อสารองค์กร และ 6. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดังโครงสร้างนี้ 

 

 

โครงสร้างงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ภารกิจหลักภารกิจหนึ ่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คือการบริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีหลากหลายประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ผู้นำ
ชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรมและ



 

ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมศึกษา ส่งเสริม      
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองต่อพันธกิจและ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผน  
กลยุทธ์การดำเนินงานขึ้น ประกอบด้วย 

ปรัชญา 
  สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาท้องถิ่น  

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการการ

เรียนสอนและการวิจัยในระดับสากล 
พันธกิจ 

  1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย ฯ 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถ
เรียนรู้และพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนางานและให้บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย 

4. สนองงานตามโครงการพระราชดำริเพื ่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืน
วัตถุประสงค์ 

  1.   เพื ่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

           2.  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของงานบริการวิชาการพัฒนาทอ้งถิ่น 

     3.  เพ่ือจัดเก็บและรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การจัดการศึกษาภาคพิเศษและการศึกษาตามโครงการความร่วมมือ 
กลยุทธ์  :  1. จัดให้บริการการจัดการศึกษาหน่วยบริการฐานพื้นที่ จังหวัดชุมพร  

       ระนอง กระบี่และอำเภอเกาะสมุย 
   2. จัดและให้บริการการศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
      กับหน่วยงานอื่น ๆ 
   3. ดำเนินงานศูนย์เครือข่าย กพ. 

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ส่งเสริมสืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริและนโยบายของ
รัฐบาล 

กลยุทธ์  :  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 



 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
3. ดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
5. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ 
    มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
6. จัดระบบและให้บริการวิชาการท่ัวไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการเรียนรู้และฝึกอบรม 
      กลยุทธ์  :  1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

    และระยะยาว 
2. ให้บริการวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและสหกิจศึกษา  
กลยุทธ์  :  1. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ 

      2. ดำเนินงานกิจการสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์ท้องถิ่น  

กลยุทธ์  :  1. ดำเนินงานประเมินผลและแผนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่น 

      2. บริการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 



 

 โดยมีโครงสร้างหน่วยงานดังนี้ 

 

งานอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 

งานอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ซึ่งมี

โรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งสิ้น ๑๑ โรงเรียน ในพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดชุมพรและจังหวัด         

สุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานสนองงานโครงการตามแนว

พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม

การนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

และกิจกรรมอบรมครูประจำปี โดยเฉพาะกิจกรรมอบรมครูประจำปีมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต้อง

ดำเนินการเป็นประจำทุกปีเพราะเป็นการพัฒนาครูตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการทำหน้าที่ครูในโรงเรียนตำรวจตระเวน



 

ชายแดน อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ

สามารถเข้าศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ โดยกระบวนการจัดการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มี

ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 ๒. การจัดทำคำสั่งและเชิญคณะกรรมการประชุม 

  ๓. การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุม 

  ๔. การจัดทำโครงการและหลักสูตรการอบรม 

  ๕. การทำหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการอบรม 

 ๖. การจัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง  

 ๗. การจัดเตรียมวัสดุอบรมและจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

  ๘. การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ที่พักและเงินยืม

  ๙. การดำเนินงานจัดการอบรม 

  10. การประเมินผลการอบรม 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานของงานอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

งานอบรมครู ตชด. 

การจัดทำรา่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

หัวหน้าตรวจสอบ 

การจัดทำรา่งระเบยีบวาระการประชุม 

การเสนอลงนามรา่งคำสั่ง 

การจัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง 
 

การจัดทำโครงการและหลักสูตรการอบรม 
 

อธิการบดี 

หัวหน้า
ตรวจสอบ 

 

การจัดเตรียมวัสดุอบรมและจดัทำ

เอกสารประกอบการอบรม 

การจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร เครื่องดืม่ ท่ีพักและเงินยืม 

การดำเนินงานจดัการอบรม 

การประเมินผล 
อธิการบดี หัวหน้า

ตรวจสอบ 

 



 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 การดำเนินงานอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำปี ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ ๑) คณะกรรมการอำนวยการ ได้แก่ อธิการบดีเป็นประธานและ

ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก เป็นกรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ

วิชาการ (หรือตำแหน่งผู ้บริหารที ่อธิการบดีมอบหมาย) ให้เป็นกรรมการและเลขานุการ และ              

๒) คณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งในคณะกรรมการดำเนินงานจะประกอบด้วยฝ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายเทคนิค

การฝึกอบรม ฝ่ายประเมินผล เป็นต้น ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้

ครอบคลุมการดำเนินงานทุกฝ่ายโดยพิจารณาจากงานที่ต้องดำเนินการหลักในการจัดการอบรมแต่ละ

ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการในแต่ละฝ่ายต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่ามีหน้าที่ความ

รับผิดชอบอะไรบ้าง โดยเมื่อร่างคำสั่งเสร็จแล้วให้พิจารณาให้รอบคอบเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการให้

มีความเหมาะสมในงาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายครอบคลุมภาระกิจการดำเนินงานอบรม แล้วเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอีกครั้ง เมื่อหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องเหมาะสมจึง

เสนอลงนามคำสั่ง ดังตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรม นี้ 

 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 

 ปัญหา ในการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมครู ตชด. พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายค่อนข้างบ่อย ทำให้การเสนอลงนามคำสั่งล่าช้า 

 แนวทางแก้ไข จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแนบใบตอบรับการร่วมเป็น
คณะกรรมการตามฝ่ายต่าง ๆที่กำหนดขึ้นแล้วให้ส่งรายชื่อมาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 ข้อเสนอแนะ ผู้จัดทำร่างคำสั่งเมื่อได้รายชื่อแล้วควรประสานงานผู้มีรายชื่อที่หน่วยงานส่งมา
ทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันการร่วมเป็นคณะกรรมการก่อนเสนอลงนามคำสั่ง 

 

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำคำสั่งและเชิญคณะกรรมการประชุม 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วให้ทำบันทึก

ข้อความเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี ให้

ผู ้บริหารลงนาม โดยระบุเนื้อหาในบันทึกข้อความให้ชัดเจน ประกอบด้วย เหตุผลและความจำเป็น 

วัตถุประสงค์ หัวข้อที่อบรม วันเวลาสถานที่ในการจัดอบรม เป็นต้น หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่า

เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผู้บริหารอีกครั้ง  ดังตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอ

ร่างคำสั่งให้ผู้บริหารลงนาม นี้  



 

 
เมื่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อย

แล้วให้ดำเนินการทำหนังสือบันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน โดยในบันทึกข้อความให้เรียนคณบดี ผู ้อำนวยการหรือหัวหน้างานที่

คณะกรรมการสังกัดอยู่ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานที่คณะกรรมการสังกัดอยู่ทราบด้วย พร้อมทั้งอธิบาย

รายละเอียดเนื้อหา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ วันเวลาสถานที่ในการจัดอบรมให้ชัดเจน และในย่อหน้าที่ 
2 ของบันทึกข้อความดังกล่าวให้ระบุ วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมให้ชัดเจน พร้อมแนบคำสั่งที่ลง
นามแล้วไปกับหนังสือบันทึกข้อความด้วยเพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมว่า
ตนเองเป็นคณะกรรมการฝ่ายใด มีหน้าที ่อะไร พร้อมทั ้งให้มีแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการ
สั่งอาหารว่าง(ถ้ามี) และการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้แบบตอบรับนี้
เพ่ือจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 



 

 



 

 ปัญหา ในขั้นตอนการเสนอลงนามร่างคำสั่งต้องเสนอผ่านธุรการกลางตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อย พบว่า จะมีการแก้ไขตำแหน่งทางวิชาการและการสะกดชื่อของคณะกรรมการผิดอยู่บ่อยครั้ง
เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อและตำแหน่งทางวิชาการ 

 แนวทางแก้ไข ประสานหน่วยงานต้นสังกัดทางโทรศัพท์เพ่ือสอบถามข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเสนอ
ลงนาม 

 ข้อเสนอแนะ ควรมีการตรวจสอบรายชื่อและตำแหน่งให้มีความถูกต้องก่อนเสนอลงนาม
รวมทั้งการจัดรูปแบบคำสั่งที่ถูกต้องทุกครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำระเบียบวาระและการรายงานการประชุม 

การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน ประกอบด้วย ๕ ระเบียบวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (กรณีเคยมีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้มาก่อน

หน้าการประชุมนี้และมีการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมครั้งแรกไม่ต้องรับรอง

รายงานการประชุม) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้

ที่ประชุมพิจารณา โดยให้ปรึกษาหัวหน้างานว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องพิจารณา แต่ส่วนใหญ่จะพิจารณา

และมอบหมายงานตามฝ่ายต่างๆในคำสั ่ง เช ่น ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายสถานที ่และ

โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายเทคนิคการฝึกอบรม ฝ่ายประเมินผล เป็นต้น (โดยให้

พิจารณาตามหน้าที่ในคำสั่ง) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น  ๆ ให้ปรึกษาหัวหน้างานว่ามีเรื่องอื่น ๆ ที่

ต้องการแจ้งที่ประชุมหรือไม่ (ส่วนใหญ่จะไม่มี) ดังตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมนี้ 

 



 

 

  เมื่อร่างระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้วให้เสนอหัวหน้างานเพื่อพิจารณา หากหัวหน้า

งานพิจารณาเห็นชอบให้สำเนาเอกสารระเบียบวาระการประชุมเท่ากับจำนวนคณะกรรมการเพ่ือ

แจกจ่ายในวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการอบรมครูประจำปี โดยการบันทึก

รายงานการประชุมให้บันทึกตามมติของแต่ละระเบียบวาระ ประกอบด้วย 1. ผู้มาประชุม 2. ผู้ไม่มา

ประชุม 3. ผู้เข้าร่วมประชุม 4. เริ่มประชุมเวลา 5. มติที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 6. เลิก
ประชุมเวลา ดังตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุมนี้ 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
เมื ่อจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเสร็จสิ ้นแล้วให้เสนอหัวหน้างานเพื ่อพิจารณาและ

ตรวจสอบความถูกต้อง หากหัวหน้าพิจารณาแล้วและถ้ามีการแก้ไขให้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วส่งให้

คณะกรรมการทราบผ่านระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส์ของมหาวิทยาลัยฯ 



 

 ปัญหา การจัดทำระเบียบและการประชุมคณะกรรมการ พบว่า เมื่อถึงวันประชุมจริงจะมีวาระ

ที่แทรกและเพ่ิมเติมจากที่ประชุม โดยเฉพาะการเพ่ิมเอกสารประกอบการประชุม  

 แนวทางแก้ไข จัดเตรียมนักศึกษาช่วยงานหรือขอความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อจัดทำ

เอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันต่อการประชุม 

 ข้อเสนอแนะ ควรมีการขอเอกสารประกอบการประชุมจากผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยและเตรียม

เอกสารประกอบการประชุมก่อนล่วงหน้า 

 

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำโครงการและหลักสูตรการอบรม 

การจัดทำโครงการและหลักสูตรการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี และ

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดไว้และขออนุมัติ

ยืมเงินทดรองจ่าย นำข้อมูลจากผลการนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาในส่วนที่เกี ่ยวกับ

ประเด็นความต้องการอบรมของครูโรงเรียน ตชด. มากำหนดร่างหลักสูตรการอบรมครูประจำปี โดยใน

หลักสูตรประกอบด้วย ชื่อหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม สถานที่ในการอบรม 

เนื้อหา   แต่ละวิชาและวิทยากร เป็นต้น ดังตัวอย่างนี้ 



 

  

เมื่อจัดทำร่างหลักสูตรอบรมเสร็จแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจพิจารณา ความถูกต้องสมบูรณ์แล้วให้

ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย ๑) ชื่อโครงการ          

๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ของโครงการ ๔) วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินงานโครงการ        

๕) งบประมาณ ๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๗) การประเมินผล ๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น ดังตัวอย่าง

โครงการนี้ 



 

 
 



 

 
 

แล้วให้หัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องของโครงการถ้ามีการแก้ไข ให้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจัดทำหนังสือ
บันทึกข้อความ เรียนอธิการบดี เสนอโครงการและงบประมาณให้พิจารณาลงนามอนุมัติ โดยในบันทึก
ข้อความต้องระบุ ความสำคัญหรือหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ วันเวลาสถานที่ ในย่อ



 

หน้าแรก ส่วนในย่อหน้าที ่ 2 ให้ระบุ แหล่งที ่มาของงบประมาณในโครงการ (ส่วนใหญ่จะเป็น

งบประมาณแผ่นดิน) กิจกรรม จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ ให้ระบุทั้งตัวเลขและตัวอักษร ดังตัวอย่าง

บันทึกข้อความ นี้ 

 

 
 

ปัญหา เมื่อถึงวันดำเนินงานโครงการ พบว่า งบประมาณที่ตั ้งไว้ในโครงการไม่เป็นไปตาม

ประมาณการงบประมาณที่ใช้ เช่น ค่าวัสดุอบรม เกินจากราคาที่ประมาณการไว้   

แนวทางแก้ไข ควรสอบถามวิทยากรหรือผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนทุกครั ้งก่อนว่าใช้

งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนเท่าไหร่เพื่อจะได้วางแผนการคำนวณค่าใช้จ่ายในโครงการให้

ครอบคลุม 



 

ข้อเสนอแนะ ควรจัดทำแบบฟอร์มคำนวณการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการให้แต่ละฝ่าย

เพ่ือจัดทำรายละเอียดงบประมาณก่อนขออนุมัติโครงการ 

 

ขั้นตอนที่ ๕ การทำหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการอบรม 

ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของครูโรงเรียน ตชด.และการ

ตอบรับการเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานต้นสังกัดของครูโรงเรียน ตชด. ดังนี้ 

5.1 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการทำหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเชิญครูเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนด โดยแนบหลักสูตรการ

อบรม แบบฟอร์มส่งครูตำรวจตระเวนชายแดนเข้าอบรม ซึ่งในแบบฟอร์มประกอบด้วย ๑) ชื่อ – สกุล 

๒) สังกัดโรงเรียน ๓) โทรศัพท์ ๔) การเข้าพักโรงแรม โดยให้ระบุว่าจัดหาเอง หรือให้มหาวิทยาลัยฯ

จัดหาให้ เพ่ือจะได้ทราบและจองโรงแรมได้ถูกต้องตามจำนวนที่ต้องการเข้าพัก  ดังตัวอย่างหนังสือและ

แบบฟอร์มการส่งครูตำรวจเข้าอบรม ดังนี้  



 

 
 



 

 

 

  5.2 เมื่อกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ได้รับหนังสือเชิญครูโรงเรียน 
ตชด.เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะทำการสำรวจไปยังโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งรายชื่อ
พร้อมแบบตอบรับมายังมหาวิทยาลัยฯ ดังตัวอย่างนี้  

 

  

 



 

 



 

 
 



 

 
ข้อสังเกต หากการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ประสานวิทยากรว่าต้องให้ผู้เข้ารับการ

อบรมเตรียมเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรมาบ้าง เพ่ือจะได้แจ้งให้ทราบในคราวเดียวกันในหนังสือฉบับ

นี้ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค หลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น  

ปัญหา การสื่อสารด้วยหนังสือราชการหรือการสั่งการของกองกำกับอาจจะล่าช้าหรือเข้าใจไม่

ตรงกัน ทำให้ครูอาจจะไม่ได้เตรียมเอกสารได้ทัน  

การแก้ไขปัญหา ใช้การสื่อสารด้วยกลุ่มไลน์ ของครูที่มีกับมหาวิทยาลัยฯอีกทาง คือ กลุ่ม       

Lib & Kid เป็นช่องทางในการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง ดังตัวอย่างกลุ่มไลน์นี้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ ให้ดำเนินการประสานแจ้งการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมอย่างน้อย ๑๕ วัน 

และให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนวันจัดอบรม อย่างน้อย ๕ วัน จะได้ทราบจำนวนผู้เข้าอบรมที่แน่นอน 

และเพ่ือจะได้ประสานงานด้านอาหาร ที่พัก เอกสารการอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง  
 การทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 

6.๑ การทำหนังสือเชิญวิทยากร 

การเชิญวิทยากรให้เชิญตามเนื้อหาในหลักสูตรการอบรม พร้อมระบุ วัน เวลา สถานที่

ชัดเจน  ถ้าเป็นวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยฯให้ทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความ โดยขอความอนุเคราะห์

วิทยากรถึงต้นสังกัดของวิทยากรคนนั้น เช่น ถ้าสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ให้ทำบันทึก

ข้อความถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ดังตัวอย่างบันทึกข้อความนี้ 



 

 
 

 ถ้าเป็นวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯให้ทำเป็นหนังสือภายนอก ถึงต้นสังกัดของวิทยากรคน

นั้น ถ้าเป็นนักวิชาการอิสระ ให้ทำหนังสือถึงวิทยากรโดยตรง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

6.๒ การทำบันทึกข้อความเชิญประธานเปิดการอบรม 

  โดยส่วนใหญ่ประธานการเปิดอบรมจะเป็นอธิการบดี ให้ทำบันทึกข้อความเชิญ

อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมแนบกำหนดการหรือหลักสูตรการอบรมและจัดทำคำกล่าว

รายงานและคำกล่าวเปิดให้เรียบร้อยไปในคราวเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
6.๓ การทำหนังสือเชิญบุคลากรภายในร่วมเป็นเกียรติ 

  การทำหนังสือเชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติ จะเชิญรอง

อธิการบดี  คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ให้ทำเป็นบันทึกข้อความ ระบุ 

วัน เวลา สถานที่จัดอบรม ให้ชัดเจน พร้อมแนบกำหนดการให้ทราบ และเมื่อเสนอลงนามโดยหัวหน้า

หน่วยงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งเชิญทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ (E-DOC) ดังตัวอย่างบันทึก

ข้อความเชิญร่วมเป็นเกียรติต่อไปนี้ 



 

 
 

  6.๔ กรณีเชิญบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติ  

ให้ทำเป็นหนังสือราชการภายนอก โดยปกติแล้วจะเชิญ ผู้กำกับการกองกำกับการ

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ให้ระบุความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ 

ของย่อหน้าแรกในหนังสือให้ชัดเจน ส่วนในย่อหน้าที่ 2 ให้ระบุวันเวลา สถานที่ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ ดังตัวอย่างหนังสือราชการภายนอกต่อไปนี้  



 

 
 

ปัญหา ในการทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงตัว
วิทยากรและเวลาก่อนการจัดอบรมบ่อยครั้ง เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจเร่งด่วน 

แนวทางแก้ไข ให้ประสานและยืนยันกับวิทยากรให้เรียบร้อยก่อนทำหนังสือเชิญ เพื่อให้
วิทยากรได้ทราบล่วงหน้าก่อนการส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ 

ข้อเสนอแนะ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยืนยันการตอบรับการเป็นวิทยากร ด้วยการโทรศัพท์
และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมทั้งขอเอกสารประกอบการอบรมในคราวเดียวกัน 

 



 

ขั้นตอนที่ 7 การจัดเตรียมวัสดุอบรมและจัดทำเอกสารประกอบการอบรม  

ในขั้นตอนนี้หลังจากที่ได้ประสานงานเชิญวิทยากรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ประสานวิทยากร

เพ่ือขอเอกสารประกอบการบรรยายมาทำให้ผู้เข้ารับการอบรมตามจำนวนของผู้เข้ารับการอบรมหรือถ้า

หากมีวัสดุอุปกรณ์ใดที่จำเป็นต้องจัดหาให้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ดังตัวอย่างแบบสำรวจ

ความต้องการใช้วัสดุต่อไปนี้  

 



 

 
 

 

หลังดำเนินการสำรวจรายการวัสดุเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งรายการตามแบบฟอร์มดังกล่าวให้ฝ่ายพัสดุ 

เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป 



 

เมื่อได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เรียบร้อยแล้วให้จัดเตรียมไว้สำหรับวิทยากรให้พร้อม ส่วน

เอกสารประกอบการอบรมให้ใส่แฟ้มให้เรียบร้อย พร้อมแจกให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันลงทะเบียนการ

อบรม 

 ปัญหา การเตรียมวัสดุอบรมและเอกสารประกอบการอบรม พบว่า มีการจัดเตรียมไม่เพียงพอ
ต่อผู้อบรม 

 แนวทางแก้ไข ให้ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจนก่อนจัดเตรียมวัสดุ
และเอกสารประกอบการอบรม  
 ข้อเสนอแนะ ให้มีการจัดเตรียมวัสดุและเอกสารประกอบการอบรมเผื่อวิทยากรด้วยทุกครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาหารเครื่องดื่มท่ีพักและเงินยืม 

 การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก่อนการอบรมถือเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญเพราะถือเป็นปัจจัย

สนับสนุนหลักให้การจัดการอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ ในขั้น

นี้จะขออธิบายรายละเอียดดังนี้ 

  8.๑ การจัดเตรียมสถานที่อบรม  
  การจ ัดเตร ียมสถานที ่อบรมให ้ดำเน ินการขอใช ้ห ้องอบรมตามแบบฟอร ์มที่

มหาวิทยาลัยฯกำหนดโดยขอผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ดังตัวอย่างแบบฟอร์มต่อไปนี้ 

 



 

  

 

 

 

ข้อสังเกต การเลือกห้องอบรมให้คำนึงถึงจำนวนผู้เข้าอบรม ความสะดวกในการจอดรถและ

ความสะดวกในการจัดสถานที่รับประทานอาหารด้วยและจัดรูปแบบห้องอบรมตามที่วิทยากรต้องการ 

โดยให้สอบถามวิทยากรล่วงหน้า 

  8.๒ การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์   

  โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้และต้องเตรียม ได้แก่ เครื่องเสียง ไมโครโฟน 

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆที่เพิ่มเติมจากนี้ให้สอบถามวิทยากรให้

ละเอียดก่อนการอบรม 

 ข้อสังเกต ก่อนใช้อุปกรณ์ต่าง ๆในวันอบรมจริง ให้ทำการทดลองใช้และตรวจสอบให้มั่นใจว่า

ใช้งานได้ตามปกต ิ

  8.๓ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

  ให้คำนวณอาหารมื้อเที่ยงและมื้อเย็นพร้อมทั้งอาหารว่าง เช้า บ่าย ให้ครบจำนวนมื้อที่

ผู้เข้ารับการอบรมต้องรับประทานและสั่งอาหารหลักและอาหารว่างตามแบบฟอร์มของสำนักจัดการ

ทรัพย์สิน ตามจำนวนผู ้เข้ารับการอบรมและคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร ดังตัวอย่าง

แบบฟอร์มการสั่งจองอาหารต่อไปนี้ 



 

 

  8.๔ การจัดเตรียมที่พัก 

  ให้หาโรงแรมที่พักที่มีราคาที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบและมีอาหารเช้าเพื่อลดความ

ยุ่งยากในการจัดเตรียมอาหารเช้าแล้วประสานจอง โดยทำแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าพักพร้อมจำนวนวันที่

เข้าพัก ส่งให้กับทางโรงแรมเพ่ือเสนอราคาค่าห้องพัก 



 

 
 ข้อสังเกต  หากวิทยากรเป็นบุคคลภายนอกและมีความจำเป็นต้องพักค้างในระหว่างการอบรม

ให้จองโรงแรมให้วิทยากรด้วย 

 ปัญหา ผู้เข้ารับการอบรมต้องการเปลี่ยนหรือสลับคู่ในการเข้าพัก 

 แนวทางแก้ไข  ให้ตกลงใจและสลับเปลี่ยนกันเอง แต่ในหลักฐานการเบิกจ่ายให้ใช้หลักฐาน

ตามท่ีกำหนดและส่งให้โรงแรมในครั้งแรก 

 ข้อเสนอแนะ ให้ใช้ไลน์กลุ่มสอบถามก่อนเข้าพักว่าตามที่จัดห้องพักไว้มีใครเปลี่ยนแปลงบ้างจะ

ได้แก้ไขได้ทันก่อนการเข้าพักและแจ้งให้โรงแรมทราบ 

  8.๕ การยืมเงินทดรองจ่าย 

  การยืมเงินทดรองจ่ายเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องดำเนินการเพ่ือนำเงินมาใช้ในกระบวนการ

จัดการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าโรงแรม เป็นต้น โดยในขั้นตอนของ

การขออนุมัติโครงการและงบประมาณจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เมื่อโครงการได้รับการอนุมตัิ

แล้วก็ให้นำเอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน ดำเนินการขออนุมัติยืม

เงินทดรองจ่ายแล้วนำส่งกองคลัง กองคลังจะออกเป็นเช็คให้ไปรับเช็คและไปเบิกที่ธนาคารตามที่ระบุ 

แล้วนำเงินมาจ่ายตามระเบียบ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก ดังรายละเอียดระเบียบ

การเบิกจ่ายกรณีจัดอบรม ต่อไปนี้ 

   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

เมื่อดำเนินการจ่ายเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเคลียร์เงินยืม 

ประกอบด้วย 

  ๑) ค่าตอบแทนวิทยากร ให้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงิน  สำเนา

บัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและระบุรายละเอียดการจ่ายตามระเบียบหรือตาม

โครงการที่ขออนุมัติแต่ต้องไม่เกินจากระเบียบที่กำหนดไว้ แล้วให้วิทยากรลงลายมือชื่อการรับเงิน



 

ค่าตอบแทนวิทยากรไว้เป็นหลักฐานและเจ้าหน้าที่โครงการลงลายมือชื่อจ่ายเงินให้เรียบร้อย ดังตัวอย่าง

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากรต่อไปนี้ 

 
  

  ๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ใช้เอกสารหลักฐานประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงินของผู้

รับจ้าง สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและระบุรายละเอียดการจ่ายตามระเบียบ



 

หรือตามโครงการที่ขออนุมัติแต่ต้องไม่เกินจากระเบียบที่กำหนดไว้ แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อการ   

รับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มไว้เป็นหลักฐานและเจ้าหน้าที่โครงการลงลายมือชื่อจ่ายเ งินให้เรียบร้อย 

ดังตัวอย่างแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม ต่อไปนี้ 

 

 
  ๓) ค่าที่พัก ใช้เอกสารหลักฐานประกอบ คือ ใบเสร็จรับเงินค่าห้องพักจากสถาน

ประกอบการพร้อมแนบ Folio ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



 

 
 

ขั้นตอนที่ 9 การดำเนินงานจัดการอบรม 

ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้ดำเนินการ

จะต้องดำเนินการตามข้ันตอนย่อย ดังนี้ 

9.๑ การจัดทำเอกสารการลงทะเบียนการอบรม 

การจัดทำเอกสารการลงทะเบียนการอบรมตามรายชื่อที่ทางหน่วยงานส่งมาให้และ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการพิมพ์ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ถูกต้อง สมบูรณ์ ดังตัวอย่างแบบลงทะเบียนผู้

เข้าอบรม ดังต่อไปนี้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 



 

 
 

ข้อสังเกต  ควรจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ทำป้ายลงทะเบียนให้เห็นชัดเจน 

พร้อมป้ายชื่อวิทยากร เพ่ือใช้ในห้องอบรมในขณะที่มีการบรรยาย 

ปัญหา  รายชื่อและสกุล ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลร่วมอบรมกะทันหันโดยหน่วยงาน

ไม่ได้แจ้งมาล่วงหน้า  

แนวทางแก้ไขปัญหา ให้ผู ้เข้าอบรมที่เปลี่ยนเขียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ใหม่เองในช่อง

ลงทะเบียนที่ว่าง สำหรับท่านอื่นที่มีการพิมพ์รายชื่อผิดให้แก้ไขด้วยปากกาแล้วกลับไปแก้ไขใหม่เพื่อใช้

ในการลงทะเบียนวันต่อไป  

ข้อเสนอแนะ – 

 



 

 

 

9.๒ การเตรียมพิธีกรในข้ันตอนพิธีเปิดการอบรม 
พิธีเปิดการอบรมถือเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญเพราะมีแขกผู้ใหญ่วิทยากรและผู้เข้าอบรม

อยู่ในห้องประชุมอย่างพร้อมเพรียง ดังนั้นจำเป็นต้องมีพิธีกรดำเนินรายการ (โดยทำบันทึกข้อความถึง

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ขอสนับสนุนพิธีกร) ดังตัวอย่างบันทึกข้อความต่อไปนี้  

 
 

เมื่อทราบว่าใครเป็นพิธีกรให้ประสานล่วงหน้าเพื่อแจ้งรายละเอียดและการนัดหมายให้มา

เตรียมการก่อนพิธีเปิดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้พิธีกร เช่น กำหนดการ หลักสูตร

การอบรม โครงการอบรม เป็นต้น เพื่อให้พิธีกรได้ทำความเข้าใจและจัดลำดับในพิธีการได้ตลอดการ

อบรมจนเสร็จสิ้นตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนดไว้ ดังภาพรวมของการดำเนินงานต่อไปนี้ 



 

9.๓ การจัดทำวุฒิบัตร 
เมื่อกระบวนการอบรมเสร็จสิ้น ในขั้นตอนสุดท้ายจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการ

อบรม ดังนั้น จึงต้องเตรียมวุฒิบัตรไว้ล่วงหน้าเมื่อได้รายชื่อที่ถูกต้องจากหน่วยงานแล้วจัดทำร่างวุฒิบัตร

ให้หัวหน้าตรวจสอบและแก้ไข(ถ้ามีการแก้ไข) ดังตัวอย่างวุฒิบัตร ต่อไปนี้ 

 



 

 
 

 

เมือ่ได้แก้ไขแล้ว ให้ดำเนินการพิมพ์วุฒิบัตรตามรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและทำบันทึกข้อความ

ถึงอธิการบดีขอให้ลงนามในวุฒิบัตร โดยระบุความสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการอบรมในย่อหน้าแรก 

ส่วนย่อหน้าที่ 2 ให้ระบุจำนวนผู้ผ่านการอบรมให้ชัดเจนพร้อมแนบวุฒิบัตรที่พิมพ์เสร็จแล้วไปพร้อมกับ
หนังสือบันทึกข้อความ ดังตัวอย่างบันทึกข้อความต่อไปนี้ 

 



 

 
 

 เมื่ออธิการบดีลงนามเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการจัดเรียงตามรายชื่อและให้พิธีกรอ่าน

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมในพิธีมอบวุฒิบัตร และให้ประธานปิดการอบรมเป็นผู้มอบในวันสุดท้ายของการ

อบรม 



 

 ข้อสังเกต ควรจัดเตรียมพานเชิญและผู้เชิญวุฒิบัตรให้เรียบร้อยก่อนเริ่มพิธี  

 ปัญหา ในขั้นตอนการจัดทำวุฒิบัตร พบว่า มีการพิมพ์ ตำแหน่ง ชื่อ ของผู้เข้ารับการอบรมผิด 

 แนวทางแก้ไข ให้ตรวจสอบตำแหน่ง ชื่อ ของผู้เข้ารับการอบรมและแก้ไขให้ถูกต้องในขั้นตอน
การส่งรายชื่อของต้นสังกัด แล้วนำรายชื่อนั้นมาพิมพ์วุฒิบัตร 

 ข้อเสนอแนะ – 
 

ขั้นตอนที่ 10 การประเมินผลการอบรม 

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการอบรมโดยให้ดำเนินการให้ผู้อบรมประเมินผลการ

อบรมตามแบบประเมินที่ได้ออกแบบไว้และเก็บกลับให้ครบตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและส่งให้ฝ่าย

ประเมินผลทำการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการอบรมต่อไป เมื่อฝ่ายประเมินผลทำรายงานเสร็จ

สิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมครูโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนพร้อมแนบรายงานผลการประเมิน ให้อธิการบดีทราบต่อไป ดังตัวอย่างบันทึกข้อความ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการดังต่อไปนี้  

 
ปัญหา - 

 แนวทางแก้ไข - 



 

 ข้อเสนอแนะ – 

 

ประวัติผู้เขียน 

ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื่อ นายอรุณ  นามสกุล หนูขาว  อายุ 43 ปี เกิด วันที่ 20 เมษายน 2518 ที่บ้านเลขที่ 38/3 
หมู่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

 ปัจจุบันอยู่ที่ บ้านเลขท่ี 138/59 หมู่บ้านเศรษฐี หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี 84000 

ด้านการศึกษา 

 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ที ่โรงเรียนบ้านวังขรี ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฎ        
สุราษฎร์ธานี 
 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ด้านการทำงาน 

 ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสังกัดสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสังกัดสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
 บัณฑิตมิยาซาวา สังกัดสำนักชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 
 หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี 
ความสามารถพิเศษ 

 วิทยากรกระบวนการ 

 วิทยากรการจัดการความรู้ 
 วิทยากรโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ป.ป.ช.) 
 ผู้ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินผล ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 



 

 พิธีกรของมหาวิทยาลัยฯ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเลี้ยง งานพิธีการต่างๆ 
 

 


