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ค ำน ำ 
 

 คู่มือกระบวนการสร้างองค์ความรู้นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ในการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ใหม่ ออกแบบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
แหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้น ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้ ประเมินความพึงพอใจและจ านวนของผู้เข้าเยี่ยมชมองค์
ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ติดตามและประเมินการน าไปใช้ประโยชน์และจัดท า (ร่าง)รายงานผลการด าเนินงาน 
จัดท ารายงานสรุปผลประเมินความส าเร็จและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผน/พัฒนาการเพ่ิมฐานความรู้ในปีถัดไป เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการเพ่ิมจ านวน
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ www.alcssru.com และเว็บไซต์ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาให้สามารถน ากระบวนการสร้างองค์ความรู้ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  
  คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือ 
ฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสร้างองค์ความรู้ต่อไป 
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คู่มือปฏิบัติการกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
 

1. วัตถุประสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างองค์ความรู้ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการบริการวิชาการ เริ่มตั้งแต่การส ารวจความต้องการของ
ชุมชนที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ใหม่ และออกแบบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้น ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้ ประเมินความพึงพอใจและจ านวนของผู้เข้าเยี่ยมชมองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ ติดตามและประเมินการน าไปใช้ประโยชน์และจัดท า (ร่าง)รายงานผลการด า เนินงาน จัดท ารายงาน
สรุปผลประเมินความส าเร็จและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผน/พัฒนาการเพ่ิมองค์ความรู้ในปีถัดไป เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ www.alc.ssru.ac.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง การยึดชุมชนเป็นหลัก ประชาชนต้องร่วมมือกัน 
ช่วยเหลือกัน พ่ึงตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการร่วมมือของประชาชนสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายของชาวบ้าน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปสนับสนุนให้
ตรงกับความต้องการ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 การส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน หมายถึง การส ารวจปัญหาและความต้องการ
ของการด้านการบริการวิชาการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ความต้องการที่แท้จริง โดยใช้การมีส่วนร่วม
จากชุมชน  จัดประชุมเพ่ือหาความต้องการโดยเชิญชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
ปัญหาและความต้องการให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ   
 การแหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการคิดได้เอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและ
ต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้  
  การด าเนินการ หมายถึง การด าเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการด าเนินการจะต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา และงบประมาณตามที่ก าหนด  
 องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่ได้เกิดจากประสบการณ์ท างานหรือการวิจัยทดลอง ที่ผู้รับความรู้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม 
 ป้ายแสดงองค์ความรู้ หมายถึง ป้ายที่แสดงรายละเอียด วิธีการขององค์ความรู้ ขั้นตอน ขององค์
ความรู้เพ่ือสื่อสารให้กับประชาชนทั่วไป 
  การติดตามการด าเนินการ หมายถึง การจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบถึงการติดตาม
ผลการด าเนินงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ า
ทุกเดือน เพ่ือน าผลการติดตามเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 



2 

 

 การรายงานสรุปผลการการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมข้อมูล
น าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป   
 
4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ   

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1.1 ก าหนดนโยบายการสร้างองค์ความรู้ 
1.2 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรายงานการประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานการสร้างองค์ความรู้  

2. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 

2.1 พิจารณาองค์ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้ 
2.2 ชี้แจงแนวทางการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

3. จนท.บริหารงานทั่วไป/ 
จนท.หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน) 

3.1 ส ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3.2 วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
3.3 ออกแบบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้  
3.4 สรุปเล่มร่างรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
3.5 ส่งเล่มรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
3.6 เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ 
3.7 รายงานสรุปผลส ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3.8 ติดตามการด าเนินโครงการ 
3.9 รายงานสรุปผลการเพิ่มจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้  

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ชุนชนและท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาและสร้างรายได้ 
ท าให้ชุมชนและท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้รับบริการ : ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น/ 
นักศึกษา/บุคคลทั่วไป 

ได้รับความรู้และทักษะเพ่ือน ามาประกอบอาชีพ
และการสร้างรายได้สู่ชุมชนและครัวเรือน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น/ 
นักศึกษา/บุคคลทั่วไป 

ได้รับองค์ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการการบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน  

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน การมีส่วนร่วมในการเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

กฎหมาย/ระเบียบ : - 
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานการบริหารจัดการองค์กร

ประกอบด้วย  
5.2.1  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.2.2  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
5.2.3  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น

เลิศ ฉบับปี 2558-2561 แนวทางท่ีเป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
5.2.4  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
5.2.5  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  

 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

องค์ความรู้ที่ เพ่ิมขึ้นตอบสนอง
ความต้องการของผู้ เยี่ ยมชม
แหล่งเรียนรู้ 



 
 
 

 
 

 
 

 
- 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
             7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม)  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
 
 



1 ต.ค.-พ.ย.63 1.1 1.1 1.1 1 ฉบับ

2 ต.ค.-ม.ค.64 2.1 แบบส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของ

ชุมชน

2.1 2.1 ร้อยละ 100

2.2 2.2 มีรำยละเอยีดกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียน 2.2 ร้อยละของรำยละเอยีดขององค์ควำมรู้ ร้อยละ 100

กำรสอนและหรือกำรวิจัย ในแหล่งเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีบูรณำกำรกับ

กำรเรียนกำรสอนและหรือกำรวิจัยท่ีมี

ควำมถูกต้องและครบถ้วน

2.3 เอกสำรข้อเสนองำนวิจัย  ว-1ด ของ

งำนวิจัยท่ีบูรณำกำร

2.3 มีข้อเสนองำนวิจัย ว-1ด ท่ีถูกต้องและ

ครบถ้วน

2.3 ร้อยละของข้อเสนองำนวิจัย ว-1ด ของ 

งำนวิจัยท่ีบูรณำกำร

ร้อยละ 100

3 ม.ค.-มี.ค.64 3.1 - 3.1 3.1

4 ม.ค.-มิ.ย.64 4.1 4.1 4.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนในแหล่งเรียนรู้  ≥1

5 ก.ค.-ส.ค.64 5.1 5.1 5.1 จ ำนวนผู้เข้ำเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ท้ัง

รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน  :  กระบวนการสร้างองค์ความรู้

ขั้น
ตอ

น ชุมชนและท้องถิ่น/ผู้รับบริการ/

หน่วยงานภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

อธิการบดี /อนุกรรมการ / 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย

และพัฒนา/คณะกรรมการอ่ืน ๆ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

 ≥ 1000

ดัชนีวัด (kqi) เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม

มีรำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมต้องกำร

ของชุมชนท่ีต้ังแหล่งเรียนรู้

ร้อยละของควำมถูกต้องและครบถ้วน

ของรำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำม

ต้องกำร

เอกสำร มคอ.3 และ มคอ.5 ของรำยวิชำท่ี

บูรณำกำร

- - -

กา
รด

 าเ
นิน

งา
น

รำยงำนสรุปผลกำรเพ่ิมจ ำนวนองค์ควำมรู้

ในแหล่งเรียนรู้

มีกำรเพ่ิมจ ำนวนองค์ควำมรู้ในแหล่งเรียนรู้

ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

รำยงำนสรุปกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ

ในกำรเย่ียมแหล่งเรียนรู้บริกำรวิชำกำร

ติดตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และ

จ ำนวนผู้เข้ำเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ฯ ท้ังใน

รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

แบบส ำรวจกำรทบทวนข้อมูลกำร

ด ำเนินงำนแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์กำรเรียนรู้

บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564

สรุปข้อมูลกำรทบทวนข้อมูลกำร

ด ำเนินงำนแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์กำร

เรียนรู้บริกำรวิชำกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564

มีรำยงำนกำรทบทวนข้อมูลกำรด ำเนินงำน

แหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์กำรเรียนรู้บริกำร

วิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กา
รว
าง
แผ

น

ส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชนท่ีต้ังแหล่งเรียนรู้ในกำรเพ่ิมจ ำนวนองคค์วำมรู้ใหม่ และ

ออกแบบและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้

ประชำสัมพันธเ์ชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้ำร่วมรับฟังกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ท่ีเพิ่มขึ้น

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

ประเมนิควำมพึงพอใจ และนับจ ำนวนผู้เข้ำเยี่ยม

ชมแหล่งเรียนรู้ฯ ท้ังในรูปแบบออฟไลนแ์ละ

ออนไลน์

เข้ำร่วมรับฟังกำรถ่ำยทอด

องคค์วำมรู้ท่ีเพิ่มขึน้

ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ท่ีเพ่ิมขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้

เริ่มต้น

สถำบันวิจัยและพัฒนำช้ีแจงกำรทบทวนข้อมูลกำรด ำเนินงำน

แหล่งเรียนรู ้หรือศูนย์กำรเรยีนรูบ้รกิำรวิชำกำร  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ตอ่หน่วยงำน

1

2

3

4

5



ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน  :  กระบวนการสร้างองค์ความรู้

ขั้น
ตอ

น ชุมชนและท้องถิ่น/ผู้รับบริการ/

หน่วยงานภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

อธิการบดี /อนุกรรมการ / 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย

และพัฒนา/คณะกรรมการอ่ืน ๆ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ดัชนีวัด (kqi) เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

6 - 6.1 - 6.1 - 6.1 - -

7 7.1 7.1 7.1 ร้อยละ 85

8 8.1 8.1 8.1 ร้อยละ 100

9 9.1 9.1 9.1

ผู้อนุมัติ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ (KQI) เป้าหมาย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม)

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 ก.ย.64 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฉบับสมบูรณ์ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฉบับสมบูรณ์

มีควำมถูกต้องและครบถ้วน

ร้อยละของควำมถูกต้องและครบถ้วน

รำยงำนโครงกำรฉบับสมบูรณ์

กา
รด

 าเ
นิน

งา
น

-

 

ติด
ตา

มก
าร
ด า

เนิ
นง

าน

ก.ค.-ส.ค.64 รำยงำนสรุปกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ

ในกำรเย่ียมแหล่งเรียนรู้บริกำรวิชำกำร

ติดตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และ

จ ำนวนผู้เข้ำเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ฯ ท้ังใน

รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

จ ำนวนผู้เข้ำเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ท้ัง

รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ปร
ะเ
มิน

ผล
แล

ะป
รับ

ปรุ
ง

จ ำนวนผู้มำเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้  ≥ 1000

 ก.ย.64 - - -

เผยแพร่องคค์วำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรเพ่ิมจ ำนวนองค์
ควำมรู้ในแหลง่เรียนรู้ผ่ำนเว็บไซต ์

www.alcssru.com และเว็บไซต์ของหน่วยงำน

สิ้นสุด

จัดท ำรำยงำนสรุปผลประเมนิควำมส ำเร็จและเสนอ

เข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน

น ำผลกำรประเมนิมำปรับปรุงแผน/พัฒนำกำรเพ่ิมองค์

ควำมรู้ในปีถัดไป

8

พิจำรณำและ
ข้อเสนอแนะ

9

6

ติดตำมผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ และนับจ ำนวนผู้

เข้ำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรูฯ้ ทัง้ในรูปแบบออฟไลน์และ

ออนไลน์

7
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม)่ 
 
 



1 ต.ค.-พ.ย.64 1.1 1.1 1.1 1 ฉบับ

2 ต.ค.64-ม.ค.65 2.1 แบบสํารวจปญหาและความตองการของ

ชุมชน

2.1 2.1 รอยละ 100

2.2 2.2 มีรายละเอียดการบูรณาการดานการเรยีน 2.2 รอยละของรายละเอียดขององคความรู รอยละ 100

การสอนและหรอืการวจัิย ในแหลงเรยีนรูที่เพิ่มขึ้นที่บูรณาการกับ

การเรยีนการสอนและหรอืการวจัิยที่มี

ความถูกตองและครบถวน

2.3 เอกสารขอเสนองานวจัิย  ว-1ด ของงานวจัิย

ที่บูรณาการ

2.3 มีขอเสนองานวจัิย ว-1ด ที่ถูกตองและ

ครบถวน

2.3 รอยละของขอเสนองานวจัิย ว-1ด ของ 

งานวจัิยที่บูรณาการ

รอยละ 100

3 ม.ค.-มี.ค.65 3.1 - 3.1 3.1

4 ม.ค.-มิ.ย.65 4.1 4.1 4.1 จํานวนองคความรูที่เกดิขึ้นในแหลงเรยีนรู  ≥1

5 ก.ค.-ส.ค.65 5.1 5.1 5.1 จํานวนผูเขาเย่ียมชมแหลงเรยีนรูทัง้

รูปแบบออฟไลนและออนไลน

เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวชิาที่

บูรณาการ

- - -

กา
รด

ําเ
น

นิ
งา

น

รายงานสรุปผลการเพิ่มจํานวนองคความรูใน

แหลงเรยีนรู

มีการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรยีนรู

ตามระยะเวลาที่กําหนด

รายงานสรุปการประเมินผลความพงึพอใจ

ในการเย่ียมแหลงเรยีนรูบรกิารวชิาการ

ตดิตามผลการประเมินความพงึพอใจ และ

จํานวนผูเขาเย่ียมชมแหลงเรยีนรูฯ ทัง้ใน

รูปแบบออฟไลนและออนไลน

 ≥ 1500

ดัชนวัีด (kqi) เปาหมาย

เอกสารที่เกี่ยวของ จุดควบคุม

กา
รว

าง
แผ

น

แบบสํารวจการทบทวนขอมูลการดําเนนิงาน

แหลงเรยีนรู หรอืศูนยการเรยีนรูบรกิาร

วชิาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีรายงานการทบทวนขอมูลการดําเนนิงาน

แหลงเรยีนรู หรอืศูนยการเรยีนรูบรกิาร

วชิาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปขอมูลการทบทวนขอมูลการ

ดําเนนิงานแหลงเรยีนรู หรอืศูนยการ

เรยีนรูบรกิารวชิาการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

มีรายงานสรุปผลการสํารวจความตองการ

ของชุมชนที่ตัง้แหลงเรยีนรู

รอยละของความถูกตองและครบถวนของ

รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการ

ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏบิัตงิาน  :  กระบวนการสรางองคความรู

ขั้น
ตอ

น ชุมชนและทองถิ่น/ผูรับบรกิาร/

หนวยงานภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน

อธิการบด ี/อนุกรรมการ / 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย

และพัฒนา/คณะกรรมการอ่ืน ๆ

ระยะเวลาในการดําเนนิการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

สํารวจความตองการของชุมชนที่ตัง้แหลงเรยีนรูในการเพิ่มจํานวนองคความรูใหม และ

ออกแบบและสรางองคความรูใหมในแหลงเรยีนรู

ประชาสัมพันธเชญิชวนบุคคลทั่วไปเขารวมรับฟงการ

ถายทอดองคความรูที่เพิ่มขึ้น

การปฎิบัติงานทัวไป  การตัดสินใจ   เริมต้น / สิ นสุด คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานย้อนกลับ สายงานไปและกลับ

FM-xx-yy

แบบฟอร ์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ประเมินความพงึพอใจ และนับจํานวนผูเขาเย่ียม

ชมแหลงเรยีนรูฯ ทัง้ในรูปแบบออฟไลนและ

ออนไลน

เขารวมรับฟงการถายทอด

องคความรูที่เพิ่มขึ้น

ถายทอดความรูเกี่ยวกับองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลง

เรยีนรูผานระบบออนไลน

เริ่มตน

สถาบันวจัิยและพัฒนาชี้แจงการทบทวนขอมูลการดําเนนิงาน

แหลงเรยีนรู หรอืศูนยการเรยีนรูบรกิารวชิาการ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอหนวยงาน

1

2

3

4

5



ดัชนวัีด (kqi) เปาหมาย

เอกสารที่เกี่ยวของ จุดควบคุม

ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏบิัตงิาน  :  กระบวนการสรางองคความรู

ขั้น
ตอ

น ชุมชนและทองถิ่น/ผูรับบรกิาร/

หนวยงานภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน

อธิการบด ี/อนุกรรมการ / 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย

และพัฒนา/คณะกรรมการอ่ืน ๆ

ระยะเวลาในการดําเนนิการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

การปฎิบัติงานทัวไป  การตัดสินใจ   เริมต้น / สิ นสุด คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานย้อนกลับ สายงานไปและกลับ

FM-xx-yy

แบบฟอร ์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

6 - 6.1 - 6.1 - 6.1 - -

7 7.1 7.1 7.1 รอยละ 85

8 8.1 8.1 8.1 รอยละ 100

9

ผูอนุมัติ ตัวช้ีวัดที่สําคัญ (KQI) เปาหมาย

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่  20 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564

จํานวนประชาชนในชุมชนหรอืบุคคลทั่วไป

เขาเย่ียมชมศูนยการเรยีนรู/แหลงเรยีนรู

 ≥ 1,500

 ก.ย.65 - - - -

 

ตดิ
ตา

มก
าร

ดํา
เน

นิ
งา

น ก.ค.-ส.ค.65 รายงานสรุปการประเมินผลความพงึพอใจ

ในการเย่ียมแหลงเรยีนรูบรกิารวชิาการ

ตดิตามผลการประเมินความพงึพอใจ และ

จํานวนผูเขาเย่ียมชมแหลงเรยีนรูฯ ทัง้ใน

รูปแบบออฟไลนและออนไลน

จํานวนผูเขาเย่ียมชมแหลงเรยีนรูทัง้

รูปแบบออฟไลนและออนไลน

ป
ระ

เมิ
น

ผล
แล

ะป
รับ

ป
รุง

 ก.ย.65 รายงานผลการดําเนนิโครงการฉบับสมบูรณ รายงานผลการดําเนนิโครงการฉบับสมบูรณ

มีความถูกตองและครบถวน

รอยละของความถูกตองและครบถวน

รายงานโครงการฉบับสมบูรณ

เผยแพรองคความรูที่เกดิจากการเพิ่มจํานวนองค
ความรูในแหลงเรยีนรูผานเว็บไซต 

www.alcssru.com และเว็บไซตของหนวยงาน

สิ้นสุด

จัดทํารายงานสรุปผลประเมินความสําเร็จและเสนอ

เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน

นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน/พัฒนาการเพิ่มองค

ความรูในปถัดไป

8

พจิารณาและ
ขอเสนอแนะ

9

6

ตดิตามผลการประเมินความพงึพอใจ และนับจํานวนผู

เขาเย่ียมชมแหลงเรยีนรูฯ ทัง้ในรูปแบบออฟไลนและ

ออนไลน

7
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การสร้างองค์ความรู้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ส ารวจความต้องการของชุมชนที่ตั้ง
แหล่งเรียนรู้ในการเพ่ิมจ านวนองค์
ความรู้ใหม่ 
   1.1 เขียนโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
การส ารวจปัญหาและความต้องการใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 
   1.2 จัดท าก าหนดการจัดกิจกรรมการ
ส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
   1.3 ประสานงานกับหน่วยงาน/
ท้องถิ่น 
   1.4 จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น (ประชุม/เสวนา/
ระดมสมอง) 
   1.5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการส ารวจความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 

ต.ค.-ธ.ค. ฝ่ายบริการวิชาการ 1.1 เอกสารการประชุม
ชี้แจงแนวทางการส ารวจ
ความต้องการของชุมชน 
1.2 แบบส ารวจปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 
1.3 รายงานสรุปผลการ
ส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

2. ออกแบบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
แหล่งเรียนรู้ 

ม.ค.-มี.ค. ฝ่ายบริการวิชาการ 2.1 เอกสาร มคอ.3 และ 
มคอ.5 ของรายวิชาที่บูรณา
การ 
2.2 เอกสารข้อเสนอ
งานวิจัย ว-1ด ของงานวิจัย
ที่บูรณาการ 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เพ่ิมข้ึน 

ม.ค.-มิ.ย. ฝ่ายบริการวิชาการ - 
 

4. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่
เพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้ 

ต.ค. ฝ่ายบริการวิชาการ 4.1 รายงานสรุปผลการเพิ่ม
จ านวนฐานความรู้/องค์
ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
 

5. ประเมินความพึงพอใจ และจ านวน
ของผู้เข้าเยี่ยมชมองค์ความรู้ในแหล่ง

ก.ค.-ส.ค. ฝ่ายบริการวิชาการ 5.1 รายงานสรุปผลความ
พึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การสร้างองค์ความรู้ 
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
6. ติดตามและประเมินการน าไปใช้
ประโยชน์และจัดท า (ร่าง)รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

ก.ค.-ส.ค. ฝ่ายบริการวิชาการ 6.1 (ร่าง) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

7. จัดท ารายงานสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จและเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ส.ค. ฝ่ายบริการวิชาการ 7.1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการฉบับสมบูรณ์ 

8. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน/
พัฒนาการเพ่ิมองค์ความรู้ในปีถัดไป 

ส.ค. ฝ่ายบริการวิชาการ - 

9. เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการเพ่ิม
จ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ผ่าน
เว็บไซต์ www.alcssru.com และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ก.ย. ฝ่ายบริการวิชาการ - 
 
 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
7.4 เอกสารอ้างอิง 

  7.4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 
  7.4.2 คู่มือบริการวิชาการ 
    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

8.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้  ≥ 1,500 
 
 
 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
- แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ (แหล่งเรียนรู้) ปี

2565 
- แบบรายงานแหล่งเรียนรู้ (รายเดือน) 
- เอกสารการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 
- แบบฟอร์มประเมินโครงการ 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

 
หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัตกิระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการสร้างองค์ความรู้ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  โดยยินยอมให้ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา น ากระบวนการปฏิบัติงานการ
สร้างองค์ความรู้ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   
 

 ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
      

   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี 
  (รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
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1.แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(แหล่งเรียนรู้) 
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รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการ....................................................................................... 
 
 
 
 

 
โดย 

 
...................ผู้รับผดิชอบโครงการ.................   

...................หน่วยงาน .................. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีงบประมาณ  2565



ค 
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ค าน า 
 

........................................................................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
 
 

(..................ลงนาม................) 
                                            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   วัน   เดือน    ปี 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
1. ชื่อโครงการ ................ 
2. ประเด็นที่สอดคล้องกับผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ................ 
3. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
................ 

4. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ................ 
5. รายชื่อคณะผู้ด าเนินโครงการ ................ 
6. รายชื่อนักศึกษาร่วมโครงการ ................ 
7. หลักการและเหตุผล ................ 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ ................ 
9. ระยะเวลาการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ................ 
10. สถานที่ด าเนินการ ................ 
11. ผู้ประสานงานในพ้ืนที่บริการวิชาการ ................ 
12. แผนการด าเนินงาน ................ 
13. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ................ 
14. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ ................ 
15. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท ................ 
16. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพ  
................ 

17. ความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพ่ือด าเนินการ
บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

................ 

18. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างการ
เรียนรู้ และความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ  

................ 

19. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
และความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

................ 

20. โครงการนี้สามารถน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียนการสอน หรือสร้างงานวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

................ 

21. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ................ 
22. งบประมาณรายจ่าย ................ 
23. แผนการใช้งบประมาณ ................ 
24. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ................ 
25. ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ  ................ 
26. การติดตามประเมินผลโครงการ   ................ 
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27. องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ           ................ 
28. รายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ ................ 
29. ปัญหา / อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ................ 
หลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ     ................ 
1.  เอกสารอนุมัติโครงการ     ................ 
2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวิชาการ     ................ 
3.  หนังสือตอบรับ/ หนังสือขอความอนุเคราะห์ / แบบสอบถามความต้องการของชุมชน 
หรือองค์กร 

    ................ 

4.  ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน     ................ 
5.  เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ................ 
6.  หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอื่น ๆ      ................ 
7.  มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาที่เก่ียวข้อง      ................ 
8.  เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ว-1ด     ................ 
9.  สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ พร้อมตัวอย่างแบบส ารวจ /แบบประเมิน / 
แบบสอบถาม    (หลังสิ้นสุดโครงการ) 

    ................ 

10. แบบฟอร์มการน าองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม     ................ 
11. เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ / เอกสารประกอบการอบรม     ................ 
12.  ภาพกิจกรรม    ................ 
13.  อื่น ๆ      ................ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 

1. ชื่อโครงการ : ……………………………….………………………..……………………………….….……………..……………… 

2. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ 

2.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
   ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนใน
ชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/
หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน  

เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

ตัวชี้วัดที่ 2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
   ตัวชี้วัดที่ 2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าโครงการ) : ………………………………………………………..……………………… 

4. รายช่ือคณะผู้ด าเนินโครงการ : 
                               ชื่อ – สกุล                       สังกัด 

1)....................................................................  ...................................................... 
2) ....................................................................  ...................................................... 
3) ....................................................................  ...................................................... 
4) ....................................................................  ...................................................... 
5) ....................................................................  ...................................................... 
6) ....................................................................  ...................................................... 
7) ....................................................................  ...................................................... 
8) ....................................................................  ...................................................... 
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5. รายช่ือนักศึกษาร่วมโครงการ 
                               ชื่อ – สกุล                       สังกัด 

1) ....................................................................  ...................................................... 
2) ....................................................................  ...................................................... 
3) ....................................................................  ...................................................... 
4) ....................................................................  ...................................................... 
5) ....................................................................  ...................................................... 
6) ....................................................................  ...................................................... 
7) ....................................................................  ...................................................... 
 

6. หลักการและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
7.1. ……………………………………………………………………………….……...……….……………………………… 
7.2. ……………………………………………………………….………………………………………………………………… 
7.3. ……………………………………………………………….………………………………………………………………… 

8. ระยะเวลาการด าเนินโครงการบริการวิชาการ (โปรดระบุวันเดือนปีที่จัดกิจกรรม) 
............................................................................................................................. ............................ 

 

9. สถานที่ด าเนินการ (โปรดระบุพ้ืนที่ด าเนินการ/จังหวัดให้ชัดเจน) 
.....……………………………………………………………………………………………….....……………………………… 

10. ผู้ประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................................(ผู้รับรองการน าไปใช้ประโยชน์)  
เบอร์ติดต่อ................................................................. อีเมล..................................................................... 
 
 
 

11. แผนการด าเนินงาน 
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กิจกรรม 
(กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการบริการ

วิชาการ) 

ช่วงเวลาด าเนินการ  
(ระบุวันที่เดือนปี) 

  
  
  
  
  

12. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 

 ชุมชน/ชาวบ้าน     ผู้น าชุมชน     ผู้บริหาร  
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................... 

13. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ……………………….. คน 
14.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา จ านวนรวม ......... คน 
 1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน................คน 
 2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน................คน 
 3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน................คน 

 14.2 ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จ านวนรวม ......... คน 
 1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม   จ านวน................คน 
  2) ศิษย์เก่า     จ านวน................คน 

14. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
 ไม่คิดค่าบริการ 

15. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
15.1. .................................................................... .............................................................. 
15.2. ............................................................................................................................. .....  
(โปรดอธิบายผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพให้ชัดเจน  
ซึ่งต้องระบุสถานที่ด าเนินการส ารวจความต้องการ) 
หลักฐานประกอบ : หนังสือตอบรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์ ผลการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน  

16. ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อด าเนินการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

............................................................................................................................. .................................

..............................................................................................................................................................  
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(โปรดระบุหน่วยงานที่ท าความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ) 
หลักฐานประกอบ : เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 

17. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

17.1. .................................................................................................................... .............. 
17.2. ............................................................................................................................. .....        
(โปรดระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่น าองค์ความรู้มาบูรณาการกับงานบริการวิชาการ และอธิบาย
รายละเอียดการบูรณาการองค์ความรู้นั้นๆ ให้ชัดเจน เช่น บูรณาการกับรายวิชา SIM 2110 
เศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชด าริ ในสัปดาห์ที่ 5 การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน โดยการน าองค์ความรู้ เรื่อง การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ชุมชน และนักศึกษาได้ร่วมในการด าเนินกิจกรรมโดยการคิด 
วิเคราะห์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม)   
หลักฐานประกอบ :  
1) มคอ.3 รายวิชา และระบุสัปดาห์ที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 รายวิชา
นั้นๆ 
2) มคอ.5 รายวิชาเดียวกับมคอ.3และระบุรายละเอียดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ มคอ.3  และ ต้องมี
การระบุรายละเอียดการบูรณาการในหัวข้อประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
ตามที่ระบุในรายละเอียดวิชา 

18. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

18.1. ............................................................................................................................. ..... 
18.2. ..................................................................................................................................    
หลักฐานประกอบ : เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-1ด) งบประมาณแผ่นดินหรือ
งบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2561 – 2565 เท่านั้น 

19. โครงการนี้สามารถน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือ
สร้างงานวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
.............................................................................................................................. .......................  
.....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................  

หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเดียวกัน พร้อมระบุสัปดาห์ที่มีการประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างไร และแนบภาพถ่ายเพ่ิมเติม 

หากมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานวิจัย โปรดแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ช)/(ว-1ช) งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2561 – 2565 เท่านั้น   

20. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ……..……………  บาท 
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งบประมาณท่ีใช้ไป  …………………..  บาท 
1.  หมวดค่าตอบแทน         ………………… บาท 
2.  หมวดค่าใช้จ่าย                     ………………… บาท 
3.  หมวดค่าวัสดุ                        ………………… บาท 

21. งบประมาณรายจ่าย (แบ่งเป็นหมวด) 

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน 
1. หมวดค่าตอบแทน 
   
   
2. หมวดค่าใช้สอย 
   
   
   
3. หมวดค่าวัสดุ 
   
   
   

รวม (ยอดรวมตัวอักษร)  
หมายเหตุ*   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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22. แผนการใช้งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในปฏิทินกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
(กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 

แผนการด าเนนิงานข้อที่ 11) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3  
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาส 4  
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ปริมาณ
งาน (%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปริมาณ
งาน (%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปริมาณ
งาน (%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปริมาณ
งาน (%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
หมายเหตุ*  เฉลี่ยปริมาณงานรวมจะต้องเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 
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23. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
23.1. …………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
23.2. …………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
23.3. …………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
23.4. …………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

24. ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
 ร้อยละของความรู้และความเข้าใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

25. การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
ผลการ
ประเมนิ 
(ร้อยละ) 

การบรรลุ 
จ านวน

ผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

หมายเหตุ ครู/
อาจารย์/
นักศึกษา 

ชุมชน/
ชาวบ้าน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ด้านความพึงพอใจ 100* 95**      
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ 100* 95**      
3. ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

100* 95**      

*  ให้มีข้อค าถามเพ่ือประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน (ครู/อาจารย์/ นิสิตนักศึกษา) 
**  ให้มีข้อค าถามเพ่ือประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน (ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม) 
หมายเหตุ :    แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไว้ในภาคผนวก 

26. องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
  องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม  

  ระบุ.............................................................................. ................................. 
  องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 
  ระบุ.............................................................................. ................................. 
หลักฐานประกอบ : เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม  
 
 
 

27. รายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ (ส าคัญมาก) 
....................................................................................... .................................................................... ...................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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............................................................................ ............................................................................... ...................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ............................................... 
(โปรดอธิบายรายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการพอสังเขป  โดยต้องสอดคล้องกับความรู้
เอกสารประกอบการอบรมในภาคผนวก) 

28. ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ  และแนวทางแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
       ลงชื่อ................................................................... 
             (..................................................................) 
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ
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หลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
  1.  เอกสารอนุมัติโครงการ 
   2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  
 3.  หนังสือตอบรับ/ หนังสือขอความอนุเคราะห์ / แบบสอบถามความต้องการของชุมชน
หรือองค์กร  
 4.  ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
 5.  เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 

6.  หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอื่น ๆ  
7.  มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
8.  เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ว-1ด 
9.  สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ พร้อมตัวอย่างแบบส ารวจ /แบบประเมิน / 

แบบสอบถาม    
    (หลังสิ้นสุดโครงการ) 
10. แบบฟอร์มการน าองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
11. เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ / เอกสารประกอบการอบรม  
12. ภาพกิจกรรม 

 13.  อื่น ๆ   
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2. แบบรายงานแหล่งเรียนรู้ (รายเดือน) 
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3. เอกสารการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
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4.แบบฟอร์มแบบประเมนิโครงการ 
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คณะผู้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒัน์ พลอยศรี  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
4. นางสาวพรทิพย์  เรืองปราชญ์   หัวหน้าส านักงาน 

  5. นายฉัตรไชย  ดิษฐ์เจริญ   หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                ประกันคุณภาพ 

6. นางสาวจุไรรัตน์  ต๊อดแก้ว   ฝ่ายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                ประกันคุณภาพ 

7. นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล   หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ   
8. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ ์   ฝ่ายบริการวิชาการ 
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