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คํานํา 
 

 คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตามข้ันตอนครอบคลุมข้ันตอนการสํารวจปญหาและความตองการของประชาชน วิเคราะหและ
สรุปผลการสํารวจปญหาและความตองการของประชาชน ประชุมช้ีแจงผลการสํารวจความตองการของ
ประชาชนและแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ การสงขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 
การวางแผนกําหนดและช้ีแจงการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ การสงขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการ การจัดทําแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ การพิจารณาแผนและขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการ การแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการบริการวิชาการ การดําเนินโครงการบริการวิชาการ การ
ติดตามและประเมินการนําไปใชประโยชนความรวมมือทางบริการวิชาการและรายงานผลการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ การสรุปประเมินผลและนํารายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาใหสามารถนํากระบวนการบริการวิชาการไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  
  คูมือฉบับน้ีประกอบดวย1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

กระบวนการบริการวิชาการ ระบบงานการบริการวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริการวิชาการสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ  
 2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการวิชาการของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมข้ันตอนการบริการวิชาการ เริ่มต้ังแตการสํารวจปญหาและความ
ตองการของประชาชน1 วิเคราะหและสรุปผลการสํารวจปญหาและความตองการของประชาชน2 ประชุมช้ีแจง
ผลการสํารวจความตองการของประชาชนและแนวทางการขอรับทนุสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ3 การสง
ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ4 การวางแผนกําหนดและช้ีแจงการเสนอของบประมาณโครงการบริการ
วิชาการ5 การสงขอเสนอโครงการบริการวิชาการ6 การจัดทําแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ7 การ
พิจารณาแผนและขอเสนอโครงการบริการวิชาการ8 การแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการบริการวิชาการ9 
การดําเนินโครงการบริการวิชาการ10 การติดตามและประเมินการนําไปใชประโยชนความรวมมือทางบริการ
วิชาการและรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ11 การสรุปประเมินผลและนํารายงานตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน12  
 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 
 บริการวิชาการ หมายถึง การใหบริการวิชาการดานวิชาชีพแกสังคมและชุมชน รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน อันกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการแกสังคม โดยอาศัยความรูและความสามารถทางวิชาการ 
ตลอดจนการสรางหรือเสริมประสบการณในการประยุกตวิชาการใหเหมาะสมกับสังคมไทย และการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย 
 การบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน หมายถึง การยึดชุมชนเปนหลัก ประชาชนตองรวมมือกัน 
ชวยเหลือกัน พึ่งตนเอง และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยการรวมมือของประชาชนสนับสนุนใหเกิด
เครือขายของชาวบาน หรือหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยสามารถเขาไปสนับสนุนให
ตรงกับความตองการ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนไดอยางย่ังยืนตอไป 
 การสํารวจปญหาและความตองการของประชาชน หมายถึง การสํารวจปญหาและความตองการ
ของการดานการบริการวิชาการของชุมชนและทองถ่ิน เพื่อใหไดความตองการที่แทจริง โดยใชการมีสวนรวม
จากชุมชน  จัดประชุมเพื่อหาความตองการโดยเชิญชุมชนที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยนขอมูล
ปญหาและความตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ   
 การวางแผนและอนุมัติแผน หมายถึง การจัดทําแผนการบริการวิชาการโดยผูบรหิาร คณาจารย และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแผนบริการวิชาการตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย การ
 ประชุมชี้แจงแผนการบริการวิชาการ หมายถึง การจัดประชุมช้ีแจงแผนการบริการวิชาการใหแก
ผูเกี่ยวของรับทราบ อาทิ  ผูบริหารคณะ/หนวยงาน คณาจารย และผูรับผิดชอบดําเนินโครงการบริการ
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วิชาการทุกคนเพื่อใหทราบถึงตัวช้ีวัด เปาหมาย ข้ันตอน กระบวนการ ปฏิทินการดําเนินงาน แบบฟอรม 
ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามและการสรุปผลการดําเนินงาน ใหรับทราบโดยทั่วกัน  
  การดําเนินการ หมายถึง การดําเนินการของผูรับผิดชอบโครงการ โดยการดําเนินการจะตองเปนไป
ตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา และงบประมาณตามที่กําหนด  
 การติดตามการดําเนินการ หมายถึง การจัดประชุมช้ีแจงผูรับผิดชอบโครงการใหทราบถึงการติดตาม
ผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ทั้งน้ีใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่กําหนดเปนประจํา
ทุกเดือน เพื่อนําผลการติดตามเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 การรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ หมายถึง ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่กําหนด เพื่อรวบรวมขอมูลนําเสนอตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป   
 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ   
 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1.1 กําหนดนโยบายการบริการวิชาการ 
1.2 แตงต้ังคณะกรรมบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ประจําป
งบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย 
1.3 พิจารณาขอเสนอโครงการบริการวิชาการ  

2. ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี/ผูอํานวยการ) 

2.1 พิจารณาขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 
2.2 ช้ีแจงแนวทางการดําเนินกระบวนการบริการวิชาการ 

3. จนท.บริหารงานทั่วไป/ 
จนท.หนวยงาน 

3.1 สํารวจความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
3.2 วิเคราะหและสรุปผลการสํารวจปญหาและความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน 
3.3 จัดทําแผนบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชน 
3.4 ติดตามการดําเนินโครงการ 
3.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

4. คณาจารย 4.1 เขารวมการประชุมช้ีแจงผลการสํารวจความตองการของ
ประชาชนและแนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ  
4.2 สงขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 
4.3 ดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
4.5 สรุปเลมรางรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ 
4.6 สงเลมรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ 
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5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : ชุมชนและทองถ่ิน ประชาชนในชุมชนไดรับการพัฒนาและสรางรายได 

ผูรับบริการ : ประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน   ความรูและทักษะเพื่อนํามาประกอบอาชีพและการสราง
รายได 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : นักศึกษา ไดรับความรูที่เกิดจากการบูรณาการการบริการวิชาการเขา
กับการเรียนการสอน 

คูความรวมมือ : หนวยงานภาครัฐ/เอกชน เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการบนพื้นฐานของความรู
ทางวิชาการและเปนที่พึ่งพาของสังคมได 

กฎหมาย/ระเบียบ :  - 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา อยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับในการดําเนินงานการบริหารจัดการองคกร

ประกอบดวย  
5.2.1  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.2.2  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
5.2.3  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน

เลิศ ฉบับป 2558-2561 แนวทางที่เปนระบบสูการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 
5.2.4  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
5.2.5  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
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6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
  

 
 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ท่ีมาของขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

บริก าร วิชาการตอบ สนองความ
ตองการของผูรับบริการและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
             7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 
 

 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน 

คําจํากัดความ : การบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. การสํารวจปญหาและความ
ตองการของประชาชน 
   1.1 เขียนโครงการบริการวิชาการ
เพื่อการสํารวจปญหาและความ
ตองการในพื้นที่เปาหมาย 
   1.2 จัดทํากําหนดการจัดกิจกรรม
การสํารวจความตองการของชุมชน 
ทองถ่ิน 
   1.3 ประสานงานกับหนวยงาน/
ทองถ่ิน 
   1.4 จัดกิจกรรมสํารวจความ
ตองการของชุมชน ทองถ่ิน (ประชุม/
เสวนา/ระดมสมอง) 
   1.5 จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการสํารวจความตองการ
ของชุมชน ทองถ่ิน 

มิ.ย. ฝายบริการวิชาการ 1.1 เอกสารการประชุม
ช้ีแจงแนวทางการสํารวจ
ความตองการของชุมชน 
1.2 แบบสํารวจปญหา
และความตองการของ
ชุมชน 
1.3 รายงานสรุปผลการ
สํารวจปญหาและความ
ตองการของประชาชน 

2. การเตรียมการจัดประชุมช้ีแจง มิ.ย. ฝายบริการวิชาการ - 

3. การดําเนินการ มิ.ย. ฝายบริการวิชาการ 2.1 เอกสารการประชุม
ช้ีแจง 
 

4. การสรุปและประเมินผล มิ.ย. ฝายบริการวิชาการ - 

5. การวางแผนกําหนดและช้ีแจงการ
เสนอของบประมาณโครงการบริการ
วิชาการ 
    5.1 เขียนโครงการประชุมช้ีแจง
การขอรบังบประมาณบริการวิชาการ 
    5.2 จัดทํากําหนดการในการจัด
ประชุม 
    5.3 จองสถานที่จัดประชุมและ

มิ.ย. ฝายบริการวิชาการ 5.1 ปฏิทินการขอรับ
งบประมาณโครงการ
บริการวิชาการ 
5.2 เอกสารประกอบการ
ประชุม 
5.3 คูมือการใชงานระบบ
สารสนเทศงานบริการ
วิชาการออนไลน (ASIS) 
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อาหารและเครื่องด่ืม 
    5.4 จัดทําขอมูลนําเสนอ 
    5.5 เตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม/อุปกรณ 
    5.6 จัดการประชุมช้ีแจงการขอรับ
งบประมาณบริการวิชาการ 
    5.7 จัดทําบันทึกการประชุมและ
สรุปผลการประชุมช้ีแจงการขอรับ
งบประมาณบริการวิชาการ 
    5.8 จัดทําบันทึกขอความแจง
เวียนเพื่อรายงานผลสรุปการประชุม
ใหคณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน 
รับทราบผลการประชุม 
6. การสงขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการ 
    6.1 จัดทําแบบฟอรมจัดต้ัง
งบประมาณบริการวิชาการ 
    6.2 จัดทําบันทึกขอความแจงให
อาจารยย่ืนขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการตามแบบฟอรมในรูปแบบ
เอกสารและในระบบบริการวิชาการ
ออนไลน 
    6.3 ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารการสงโครงการบริการ
วิชาการ 
    6.4 รับ-สงเอกสารขอเสนอ
โครงการบริการวิชาการนําสงยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก.ค. ฝายบริการวิชาการ 6.1 บันทึกขอความ
ประชาสัมพันธการสง
ขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการ 
6.2 แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ 

7. การพิจารณาขอเสนอโครงการ
บริการวิชาการ 
    7.1 รวบรวมเอกสารและขอมูล
ขอเสนอโครงการบริการวิชาการจาก
ระบบบริการวิชาการออนไลน 
    7.2 จัดทําขอมูล รวบรวม 
ตรวจสอบความถูกตองของโครงการ
เพื่อกลั่นกรองงบประมาณบริการ
วิชาการ 
    7.3 จัดการประชุมคณะกรรมการ

ก.ค. ฝายบริการวิชาการ 7.1 จัดทําบันทึกขอความ
นัดหมายคณะกรรมการ 
พิจารณาโครงการบริการ
วิชาการ 
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ฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการของอาจารย
และนักวิจัย 
    7.4 จัดทําบันทึกการประชุมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ
ของคณะกรรมการฯ   
    7.5 จัดทํารายงานโครงการบริการ
วิชาการที่คณะกรรมการฯ จัดสรร
งบประมาณแลวนําเขาวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย (สงกอง
นโยบายและแผน) 
8. การแจงผลการพิจารณาขอเสนอ
โครงการบริการวิชาการ 
    8.1 แจงผลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการ ผานทางระบบ
บริการวิชาการออนไลน 

ก.ค. ฝายบริการวิชาการ 8.1 ขอเสนอโครงการ
บริการวิชาการ 
8.2 เอกสารสรุปรายช่ือ
ขอเสนอโครงการ 
8.3 โครงการบริการ
วิชาการที่ผานการ
พิจารณาจากคณะ
กรรมการฯ 

9. การจัดทําแผนการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
    9.1 ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
บริการวิชาการใหตรงตามผลการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะ
กรรมการฯ  
    9.2 จัดทําแผนบริการวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 
    9.3 จัดทําแผนการนําไปใช
ประโยชนของโครงการบริการ
วิชาการ 

ส.ค. ฝายบริการวิชาการ 9.1 แบบฟอรมแผน
บริการวิชาการ 
9.2 เอกสารระเบียบวาระ
การประชุม 
9.3 แผนบริการวิชาการที่
ผานการพิจารณาอนุมติั
จากคณะกรรมการ 
 
 

10. การตรวจสอบและยืนยัน
งบประมาณและการยืมงบประมาณ
บริการวิชาการ 

ต.ค.ของ
ปงบประมาณ

ถัดไป 

ฝายบริการวิชาการ 10.1 ฏีกาการยืม
งบประมาณบริการ
วิชาการบริการวิชาการ 

11. การติดตามผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ 

ต.ค.-มี.ค.ของ
ปงบประมาณ

ถัดไป 

ฝายบริการวิชาการ 11.1 แบบฟอรมรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
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12. การเบิกจายเงินโครงการบริการ
วิชาการ 

ต.ค.-ส.ค. 
ของ

ปงบประมาณ
ถัดไป 

ฝายบริการวิชาการ 12.1 เอกสารการเบิกเงิน
จาย 
12.2 รายงานสรุปผลการ
ใชจายงบประมาณ
โครงการ 

13. การสรุปประเมินผลและนําผล
เสนอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

ก.ย. 
ของ

ปงบประมาณ
ถัดไป 

ฝายบริการวิชาการ 13.1 รายงานสรุปผลการ
ประชุม 
13.2 แผนพัฒนา/
ปรับปรุงการใหบริการ
วิชาการ 

 
 

  

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
- แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
- เอกสารความรวมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
- แบบฟอรมรายงานผลการสํารวจความตองการของชุมชน 
- แบบฟอรมแบบประเมินโครงการ 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  7.4.1 คําสั่ งแตงต้ังคณะกรรมบริการวิชาการแก ชุมชนและสังคม ประจําป
งบประมาณ 
  7.4.2 คูมือบริการวิชาการ 
     

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
8.1 รอยละของผูรับบริการไดรับประโยชนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือการนํา

ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน (แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ)* 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ น้ัน มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม ฝายบริการวิชาการ รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝายบริการ
วิชาการ 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายบริการวิชาการ รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝายบริการ
วิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายบริการวิชาการ รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝายบริการ
วิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายบริการวิชาการ รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝายบริการ
วิชาการ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายบริการวิชาการ รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝายบริการ
วิชาการ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของป
ถัดไป 

ฝายบริการวิชาการ รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝายบริการ
วิชาการ 

 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
 
 
 
 

 



 

 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 

 
 

 
 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ขาพเจาผูชวยศาสตราจารยภูสิทธ ภูคําชะโนด ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายบริการ
วิชาการ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานบริการวิชาการในฐานะผูบังคับบัญชาและ
ดูแลของฝายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 โดยยินยอมใหฝายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นํากระบวนการปฏิบัติงาน
บริการวิชาการ มาใชในหนวยงานต้ังแตวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป   
 

 ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 
      
  
  
 (รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ) 

                
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ 



 

 17 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 



 

 18 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 



 

 19 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 20 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 21 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 22 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 23 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 24 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 25 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 26 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 27 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 28 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 29 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 
 



 

 30 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารความรวมมือเพ่ือการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 



 

 32 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการสํารวจความ
ตองการของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 



 

 34 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมแบบประเมินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 



 

 36 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 



 

 37 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

คณะผูจัดทํา 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย  ยอดฉิม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ภูสิทธ ภูคําชะโนด  รองผูอํานวยการ ฝายบริการวิชาการ 
4. นางสาวพรทิพย  เรืองปราชญ   หัวหนาสํานักงาน 

  5. นายฉัตรไชย  ดิษฐเจริญ   หัวหนาฝายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                ประกันคุณภาพ 

6. นางสาวจุไรรัตน  ตอดแกว   ฝายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                ประกันคุณภาพ 

7. นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล   หัวหนาฝายบริการวิชาการ   
8. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ   ฝายบริการวิชาการ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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