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จัดท าโดย 
 
 

(นางสาววิลาสินี  ส าเนียง) 
นักวิชาการศึกษา 

ตรวจสอบและอนุมัติโดย 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์) 
ผู้แทนระบบคุณภาพ 
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1.  วัตถุประสงค์  

1.1  เพ่ือมั่นใจว่าในการอบรมแต่ละครั้ง มีหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะสมต่อการอบรม  
1.2  เพ่ือใหผู้้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือใช้ในการเรียนการสอนได้ 
1.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการให้บริการและเนื้อหาการอบรมอยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 
     3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
2.  ขอบเขต 

ครอบคลุมถึง กิจกรรมวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ การรับบุคคลเข้ารับการอบรม และการประเมินผลหลังการอบรม                  
ของผู้เข้ารับการอบรม 
 
3.  นิยำม 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม หมายถึง นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือบุคคลภายนอก 
 หลักสูตรกำรอบรม หมายถึง หลักสูตรที่จัดท าขึ้นโดยบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 4.1  กำรเสนอหลกัสูตรกำรอบรม มี 2 กรณี ดังนี้ 
   กรณีที่ 1  เสนอหลักสูตรใหม่ 

 1)  ผู้ขออนุมัติหลักสูตรแนบรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร แล้วเสนอชื่อหลักสูตรตามใบเสนอหลักสูตร 
     การอบรม (QF-LS-08) เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการอบรม 
 2)  ผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติให้จัดอบรม ให้ส่งคืนผู้ขออนุมัติหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม 
     ค าแนะน าของผู้บังคับบัญชาใหม่ ให้ทันสมัยและมีประโยชน์แล้วจึงน ามาเสนอใหม่ 
 3)  ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้จัดอบรม ให้ผู้เสนอชื่อหลักสูตรการอบรมหลักสูตรน าไปจัดท าคู่มือ                  
     การอบรม 

 

  กรณีที่ 2  หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้ว 
 1)  ผู้ขออนุมัติหลักสูตรแนบรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วเสนอชื่อหลักสูตรตาม                           
     ใบเสนอหลักสูตรการอบรม (QF-LS-08) เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการอบรม  
2)  ผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัตใิห้จัดอบรม ให้ส่งคืนผู้ขออนุมัติหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม 
    ค าแนะน าของผู้บังคับบัญชาใหม่ ให้ทันสมัยและมีประโยชน์แล้วจึงน ามาเสนอใหม่อีกครั้ง 

 
4.2  หลักสูตรได้รับกำรอนุมัติให้จัดกำรอบรม 

1)  เจ้าหน้าที่ลงแบบบันทึกหลักสูตรการอบรม (QF-LS-03) และให้จัดการด าเนินการประชาสัมพันธ์การอบรม 
หลายๆ ทาง เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
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2)  เจ้าหน้าที่ท าการเปิดการรับสมัครเข้ารับการอบรม โดยสามารถขอรับการอบรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้         

      ประเภทที่ 1  นักศึกษำ 
             ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมให้มาลงชื่อขอรับการอบรมลงในแบบบันทึกรายชื่อ                                                   
             ขอรับการอบรม (QF-LS-07) 

      ประเภทที่ 2  บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ 
             ให้ทางคณะ/สาขา ส่งรายชื่อหรือโทรแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกรายชื่อลงในแบบบันทึกรายชื่อ 
             ขอรับการอบรม (QF-LS-07) 

       ประเภทท่ี 3  บุคลำกรภำยนอก 
 ให้จัดท าหนังสือบันทึกข้อความขอรับการอบรม หรอื ลงทะเบียนการอบรมผ่านเว็บไซต์  
 ถ้าบุคคลหรือหน่วยงานใดได้รบัการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการอบรม ติดต่อยืนยัน 
 การอบรมบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ให้ทราบและถ้าบุคคลหรอืหน่วยงานใด ไม่ได้รับการอนุมัติให้ 
 ส าเนาบันทึกแจ้งกลับหรือติดต่อกลับยังบุคคลหรือหน่วยงานนั้นให้ทราบ 

3)  เจ้าหน้าทีด่ าเนินการอบรมตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเซ็นการเข้าร่วมในแบบบันทึก  
    รายชื่อตามประเภท คือ แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ส าหรับนักศึกษา) (QF-LS-09) หรือ แบบบันทึก  
    รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ส าหรับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก) (QF-LS-10) 
4)  เสร็จสิ้นการอบรมต้องท าแบบประเมินผลหลังเข้ารับการอบรม (QF-LS-04) มาวิเคราะห์ผลข้อมูล ถ้าหลักสูตร 
    ใดที่มีคะแนนรวมต่ ากว่าเป้าหมาย งานประกันคุณภาพให้แจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไข 
    ปัญหาและปรับปรุงต่อไป 

 
5.  เอกสำรอ้ำงอิง 

5.1 แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
5.2 QF-LS-03 แบบบันทึกหลักสูตรอบรม  
5.3 QF-LS-04 แบบประเมินผลหลังเข้ารับการอบรม  
5.4 QF-LS-07 แบบบันทึกรายชื่อขอรับการอบรม  
5.5 QF-LS-08 ใบเสนอหลักสูตรการอบรม  
5.6 QF-LS-09 แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ส าหรับนักศึกษา)  
5.7 QF-LS-10 แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ส าหรับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก) 
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6.  บันทึกคุณภำพ 

ชื่อเอกสำร หมำยเลขเอกสำร ระยะเวลำ สถำนที่เก็บ 
แบบบันทึกหลักสูตรอบรม  QF-LS-03 2 ปี 

ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาการบริการ 

แบบประเมินผลหลังเข้ารับการอบรม  QF-LS-04 2 ปี 
แบบบันทึกรายชื่อขอรับการอบรม  QF-LS-07 2 ปี 
ใบเสนอหลักสูตรการอบรม  QF-LS-08 2 ปี 
แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม                      
(ส าหรับนักศึกษา) 

QF-LS-09 2 ปี 

แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม                         
(ส าหรับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก) 

QF-LS-10 2 ปี 

 
 


