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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการน้ี จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนครอบคลุมขั้นตอนการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน วิเคราะห์และ
สรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน ประชุมชี้แจงผลการส ารวจความต้องการของ
ประชาชนและแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ รวบรวมโครงการเพื่อจัดท าแผนบริการ
วิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา จัดท าแผนบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ รวบรวมรายงานผลการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการของหน่วยงาน จัดท ารายงานสรุปผลประเมินความส าเร็จตามแผนบริการวิชาการและเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน/พัฒนาการให้บริการ
วิชาการในปีถัดไป  
  คู่มือฉบับน้ีประกอบด้วย1) 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 าหนดของคู่มือฉบับ
น้ี เพื่อน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ 
 

 
 

              คณะผู้จัดท า 
      ธันวาคม 2564 

      



 

ข 
 

สำรบัญ 
 
เร่ือง หน้ำ 

ค ำน ำ.................................................................................................................................. ก 

สำรบัญ.............................................................................................................................. ข 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ............................................................................................. 1 

2. ขอบเขตของกระบวนการ...................................................................................................... 1 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ................................................................................................................... 1 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ..................................................................................... ...................... 2 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง………..………… 3 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ....................................................................................... 3 

7. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน................................................................................ 4 

 7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน............................................................................................... 4 

            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม)...................................................................... 4 

            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่).......................................................... ............ 5 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน........................................................................................................ 6 

 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน................................................................................. 8 

 7.4 เอกสารอ้างอิง............................................................................................................. 8 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………….... 8 

9. ระบบติดตามประเมินผล........................................................................................................ 8 

ภำคผนวก.......................................................................................................................... 10 

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการบริการวิชาการ 11 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
       แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
       เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 

               แบบฟอร์มรายงานผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
       แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ 

13 
14 
29 
31 
36 

คณะผู้จัดท ำ 39 
 



 

 1 คู่มือกระบวนการบริการวิชาการ 

คู่มือปฏิบัติการกระบวนการบริการวิชาการ  
 

1.วัตถุประสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริการวิชาการส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
 2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการบริการวิชาการ เริ่มตั้งแต่ (1)ส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน (2)วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน  (3)ประชุม
ชี้แจงผลการส ารวจความต้องการของประชาชนและแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 
(4) รวบรวมโครงการเพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา (5)จัดท าแผน
บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  (6)ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ และ
รวบรวมรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการของหน่ วยงาน(7) จัดท ารายงานสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามแผนบริการวิชาการและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  (8)น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผน/พัฒนาการให้บริการวิชาการในปีถัดไป  
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
ตลอดจนการสร้างหรือเสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้เหมาะสมกับสังคมไทย และการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย 
 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   
 การวางแผนและอนุมัติแผน หมายถึง การจัดท าแผนการบริการวิชาการโดยผู้บริหาร คณาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแผนบริการวิชาการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย การ
 ประชุมชี้แจงแผนการบริการวิชาการ หมายถึง การจัดประชุมชี้แจงแผนการบริการวิชาการให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ อาทิ  ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการบริการ
วิชาการทุกคนเพ่ือให้ทราบถึงตัวชี้วัด เป้าหมาย ขั้นตอน กระบวนการ ปฏิทินการด าเนินงาน แบบฟอร์ม 
ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามและการสรุปผลการด าเนินงาน ให้รับทราบโดยทั่วกัน  
  การด าเนินการ หมายถึง การด าเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการด าเนินการจะต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา และงบประมาณตามที่ก าหนด  

 



 

 2 คู่มือกระบวนการบริการวิชาการ 

 การติดตามการด าเนินการ หมายถึง การจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบถึงการติดตาม
ผลการด าเนินงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ า
ทุกเดือน เพ่ือน าผลการติดตามเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 การรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลน าเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป   
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1.1 ก าหนดนโยบายการบริการวิชาการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปี
งบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย 
1.3 พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  

2. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 

2.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
2.2 ชี้แจงแนวทางการด าเนินกระบวนการบริการวิชาการ 

3. จนท.บริหารงานทั่วไป/ 
จนท.หน่วยงาน 

3.1 ส ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3.2 วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
3.3 จัดท าแผนบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3.4 ติดตามการด าเนินโครงการ 
3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 

4. คณาจารย์ 4.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการส ารวจความต้องการของประชาชนและ
แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  
4.2 ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
4.3 ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
4.4 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
4.5 สรุปเล่มร่างรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
4.6 ส่งเล่มรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ชุนชนและท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนสามารถสร้างรายได้และมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ผู้รับบริการ : ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น มีความรู้และทักษะเพ่ือน ามาประกอบอาชีพและสร้าง
รายได ้

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : นักศึกษา ได้รับความรู้ที่ เกิดจากการบูรณาการการบริการ
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ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาเกิด
ทักษะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

คู่ความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของ
ความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงพาของสังคมได้ 

กฎหมาย/ระเบียบ : - 
 

  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 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด 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 

บริการวิชาการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ รับบริการและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 

 
 



1 ก.ย.-ต.ค. 63 1.1 แบบส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน 1.1 1.1 ร้อยละของพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีกำรส ำรวจ

ควำมต้องกำร

ร้อยละ 100

2 ต.ค.63 2.1 แบบฟอร์มกำรส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของ

ประชำชน

2.1 มีผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนครบ 5 พ้ืนท่ี 2.1 รำยงำนส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 1 ฉบับ

3 ต.ค.63 3.1 เอกสำรประชุมช้ีแจง 3.1 3.1

4 ต.ค.63 -ส.ค.64 4.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำร 4.1 4.1 ร้อยละ 95

4.2 แผนบริกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน 4.2 มีแผนกำรบริกำรวิชำกำรท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของชุมชนและท้องถ่ิน

4.2 แผนกำรบริกำรวิชำกำรได้รับกำร

พิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

1 ฉบับ

5 ต.ค.63 -ส.ค.64 5.1 5.1 5.1 1 ฉบับ

เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม

ดัชนีวัด (kqi)

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน  :  กระบวนการบริการวิชาการ

กา
รด

 าเ
นิน

งา
น

เอกสำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร ควำมถูกต้องครบถ้วนของอกสำรควำมร่วมมือเพ่ือกำร

วิจัยและบริกำรวิชำกำร

ร้อยละ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ/วิทยาลัย

อธิการบดี /อนุกรรมการ / 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย

และพัฒนา/คณะกรรมการอ่ืน ๆ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

มีเอกสำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรวิจัย

และบริกำรวิชำกำร

อำจำรย์ส่งข้อเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีเข้ำระบบ ร้อยละของข้อเสนอโครงกำรบริกำร

วิชำกำรท่ีส่งเข้ำระบบ

ขั้น
ตอ

น

ชุมชนและท้องถิ่น

กา
รว
าง
แผ

น

มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนครบ 5 พ้ืนท่ี

มีอำจำรย์จำกทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมประชุมช้ีแจง

รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร

ร้อยละของอำจำรย์ในแต่ละหน่วยงำน

ท่ีเข้ำร่วมประชุมรับทรำบช้ีแจงแนวทำง

เร่ิมตน้

ส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน

ประชุมช้ีแจงผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนและ

แนวทำงกำรขอรับทุนสนับสนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำร

พิจำรณำแผน
และโครงกำร

ไม่มีข้อแก้ไข
สร้ำงเครอืข่ำยควำมรว่มมอืดำ้นกำรบรกิำรวชิำกำรระหว่ำง

สถำบันอุดมศึกษำ องคก์รภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน ทั้ง

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

1

วิเครำะห์และสรุปปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน

2

จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำร

ระดับมหำวทิยำลัยและระดับหน่วยงำน

มีข้อแก้ไข

สง่ขอ้เสนอโครงกำร
บริกำรวิชำกำรและส่ง

เข้ำระบบ

4

3

5



เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม

ดัชนีวัด (kqi)

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน  :  กระบวนการบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ/วิทยาลัย

อธิการบดี /อนุกรรมการ / 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย

และพัฒนา/คณะกรรมการอ่ืน ๆ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ขั้น
ตอ

น

ชุมชนและท้องถิ่น

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

6 ต.ค.63 -ส.ค.64 6.1 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำร 6.1 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำร 6.1 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

โครงกำรบริกำร

1 ฉบับ

พัฒนำท้องถ่ินหรือสังคมท่ีก ำหนดไว้ วิชำกำร วิชำกำร

ผ่ำนกำรอบรม/ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/กำรสร้ำงอำชีพ

โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย

7 7.1 7.1 7.1 ร้อยละ 95

7.2 แบบประเมินผลโครงกำรบริกำรวิชำกำร 7.2 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร

ให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 3 ด้ำน (ควำมพึงพอใจ/

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ/กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง)

 ร้อยละ 95

7.2 ร้อยละของผลรวมประเมิน 3 ด้ำนของ

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

ร้อยละ 95

8 8.1 8.1 8.1 1 ฉบับ

9 9.1 9.1 9.1 ร้อยละควำมถูกต้องและครบถ้วนของ

รำยงำนกำรประชุม

ร้อยละ 100

ผู้อนุมัติ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ (KQI) เป้าหมาย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม)

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

 พ้นเกณฑ์ควำมยำกจน และ/หรือ

ยกระดับรำยได้ครัวเรือน

≥ 60

ส.ค.64 รำยงำนสรุปผลประเมินควำมส ำเร็จตำมแผนบริกำร

วิชำกำร

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของ

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร และมีกำรน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

รำยงำนสรุปผลประเมินควำมส ำเร็จ

ตำมแผนบริกำรวิชำกำรท่ีผ่ำนกำร

พิจำรณำของคณะกรรมกำร

ก.ย.64

ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนด

กา
รด

 าเ
นิน

งา
น

มีรำยงำนกำรประชุมประจ ำหน่วยงำน

ติด
ตา

มก
าร
ด า

เนิ
นง

าน

ก.ค.-ส.ค.64 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร มีกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

รำยงำนกำรประชุมประจ ำหน่วยงำน

ปร
ะเ
มิน

ผล
แล

ะป
รับ

ปรุ
ง

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรบริกำรวชิำกำร และรบ

รวมรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรของ

จัดท ำรำยงำนสรุปผลประเมินควำมส ำเร็จตำมแผนบรกิำร
วิชำกำรและเสนอเขำ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน

พิจำรณำและ
ขอ้เสนอแนะ

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
หรือสังคมที่ก ำหนดไว้ผ่ำนกำรอบรม/ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้/กำร

สร้ำงอำชีพ

น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
แผน/พัฒนำกำรใหบ้ริกำร

วิชำกำรในปีถัดไป

สิ้นสุด

6

7

8

9
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 



1 ต.ค. 64-ม.ค. 65 1.1 1.1 1.1 1 ฉบับ

2 มี.ค.-เม.ย. 65 2.1 เอกสารประกอบการอบรม 2.1 คณาจารย์รับรู้แนวทางพัฒนาผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรได้ครบถ้วน

2.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนา

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการ

จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ร้อยละ 80

2.2 คู่มือการสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

2.3 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การเปิดรับ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

3 ต.ค.64.-ก.ย. 65 3.1 แบบฟอร์มค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 3.1 3.1 ร้อยละของแบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตรต่างๆ ท่ีผ่านการตรวจสอบ

ร้อยละ 100

3.2

3.3

แบบฟอร์มข้อถือสิทธ์ิ

หนังสือโอนสิทธ์ิ

4 ต.ค.64-ก.ย. 65 4.1

4.2

4.3

4.4

แบบฟอร์มค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

แบบฟอร์มข้อถือสิทธ์ิ

หนังสือโอนสิทธ์ิ

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4.1

4.2

4.3

4.4

มีผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ผ่านการ

กล่ันกรองจากคณะกรรมการฯ

ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการ

-

-

-

4.1

4.2

4.3

4.4

ร้อยละงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ผ่านการ

กล่ันกรองจากคณะกรรมการฯ

-

-

-

ร้อยละ 100

5 ต.ค.64-ก.ย. 65 5.1 - 5.1 - 5.1 -

6 ต.ค.64-มี.ค.65 6.1 เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ

ออกจ าหน่าย

6.1 คณาจารย์รับทราบถึงการต้ังเป้าหมาย และ

การน าผลงานออกจ าหน่าย

6.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจการน าผลงานจัด

แสดงนิทรรศการออกจ าหน่าย

ร้อยละ 80

7 ต.ค.64-มี.ค.65 7.1 เอกสารถ่ายทอดองค์ความรู้ 7.1 คณาจารย์รับรู้เก่ียวกับการพัฒนางานวิจัยสู่

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

7.1 ร้อยละความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา

งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ร้อยละ 80

กา
รด

 าเ
นิน

งา
น

ความถูกต้องและครบถ้วนของแบบฟอร์มการ

ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรับต่างๆ ท่ี

อาจารย์ส่งเข้ามา

กา
รว
าง
แผ

น

แผนการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแผนการ

ด าเนินงานเก่ียวกับการจัดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

มีแผนการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน  :  กระบวนการคุ้มครองสิทธ์ิและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ขั้น
ตอ

น จนท.บริหารงานท่ัวไป/

จนท.หน่วยงาน
ดัชนีวัด (kqi)คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ขอรับทุน อธิการบดี

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณบดี/ผู้อ านวยการ

หน่วยงาน
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม

น ำผลงำนวจิัย/งำนสร้ำงสรรค์และ
เอกสำรมอบอ ำนำจยื่นจด

สทิธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตอ่กร
มทรัพย์สินทำงปัญญำ

จัดโครงกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสูก่ำรจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ผ่ำนระบบออนไลน์

จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน
เกี่ยวกับกำรจัดสทิธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรและตอ่ยอดสูเ่ชิง

พำณชิย์

รับทรำบและด ำเนินกำรแจ้งผลแก่
ผู้บริหำร และคณำจำรยเ์จ้ำของผลงำน

เริ่มต้น

1

2

รวบรวมผลงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์
ของคณำจำรย์ท่ีส่งเขำ้มำ  

4

พจิำรณำ
ตรวจสอบ

ไม่มขีอ้แก้ไข

รับย่ืนกำรแจ้ง

ผลงำนวิจัย/งำน

สรำ้งสรรค์

โอนสทิธ์ิผลงำนให้กับ
มหำวิทยำลัยเป็นเจ้ำของผลงำน
เตรียมเอกสำรและแบบฟอร์มค ำ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสทิธบิัตร

ลงนำมรับ

ผลงำนโอน

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

5

อนุมัติ

สง่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

เพื่อขอรับสิทธิบัตรและอนุ

3

จัดโครงกำรอบรมใหค้วำมรูเ้กี่ยวกับกำรพัฒนำงำนวิจัย/นวัตกรรมสูเ่ชิงพำณิชยผ์่ำนระบบออนไลน์

ประชำสัมพันธ์ให้อำจำรย/์นักวิจัยส่งผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรย่ืนจดสิทธบัิตรหรอือนุสิทธบัิตร 

เข้ำสู่กำรคัดเลอืกผลงำนนวัตกรรมเชงิพำณิชย์

6

7

มีข้อแก้ไข



กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน  :  กระบวนการคุ้มครองสิทธ์ิและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ขั้น
ตอ

น จนท.บริหารงานท่ัวไป/

จนท.หน่วยงาน
ดัชนีวัด (kqi)คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ขอรับทุน อธิการบดี

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณบดี/ผู้อ านวยการ

หน่วยงาน
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

8 ต.ค.64-ส.ค.65 8.1 เอกสาร ผลงานนวัตกรรมก่อนการคัดเลือก สู่งาน

นิทรรศการออกจ าหน่าย

8.1 8.1 ร้อยละ 100

9 ธ.ค.64-ส.ค.65 9.1 - 9.1 - 9.1 - -

10 ธ.ค.64-ส.ค.65 10.1

10.2

เอกสารของผลงานวิจัยท่ีน าออกจัดแสดงจ าหน่าย

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกแสดงจัดจ าหน่าย/

นิทรรศการ

10.1

10.2

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร

ของผลงานวิจัยท่ีน าออกจัดแสดงจ าหน่าย

ความครบถ้วนของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ออกแสดงจัดจ าหน่าย/นิทรรศการ

10.1

10.2

ร้อยละของเอกสารผลงานวิจัยท่ีน าออกจัด

แสดงจ าหน่าย

จ านวนการออกงานจัดจ าหน่ายผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

ร้อยละ 100

2 คร้ัง/ปี

11 ก.ค.-ก.ย.65 11.1 - 11.1 - 11.1 -

12 ธ.ค.-ก.ย.65 12.1 จัดท ารายงานสรุปงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ท่ีผ่าน

การออกจ าหน่าย

12.1 ตรวจสอบความถูกต้อง รายงานสรุปให้

ครบถ้วน

12.1 ร้อยละตรวจสอบข้อมูล รายงานสรุป 

หลังจากจัดนิทรรศการออกจ าหน่าย

ร้อยละ 100

13 ส.ค.-ก.ย. 65 13.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 13.1 13.1 1 เล่ม

ปร
ะเ
มิน

ผล
แล

ะป
รับ

ปรุ
ง

คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและ

ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน

กา
รด

 าเ
นิน

งา
น

ติด
ตา

มก
าร
ด า

เนิ
นง

าน

มีแผนการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ใน

ปีงบประมาณถัดไป

คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีได้รับออกจัด

นิทรรศการ

ร้อยละความสมูบรณ์ถูกต้องครบถ้วน ก่อนน า

ผลงานแสดงนิทรรศการออกจ าหน่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลอืกผลงำน
นวัตกรรม เพื่อจัดแสดง และจัด

จ ำหนำ่ย อำทิ งำนนิทรรศกำร งำน 
Expo (วช.)ฯลฯ

น ำผลกำรประเมินและขอ้เสนอแนะ
มำปรับปรุงแผน/พัฒนำกำร

ด ำเนินงำนในปีถัดไป

แจ้งนักวิจยั และคณะท ำงำนเตรยีมงำน
เพื่อ ออกจัดแสดงและจัดจ ำหน่ำย

รวบรวมผลงำนนวัตกรรม

9

พิจำรณำ
ตรวจสอบ

จัดท ำรำยงำนสรุปกำรด ำเนนิงำนและ

เสนอผู้บริหำรเพื่อทรำบ

สิ้นสุด

พจิำรณำและให้
ข้อเสนอแนะ

อำจำรย์/นักวิจัย สง่ผลงำนนวัตกรรม

8

น ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 
ออกแสดงและจัดจ ำหน่ำย

10

12

ตดิตำมควำมก้ำวหนำ้กำรด ำเนนิงำน

11

13



กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน  :  กระบวนการคุ้มครองสิทธ์ิและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ขั้น
ตอ

น จนท.บริหารงานท่ัวไป/

จนท.หน่วยงาน
ดัชนีวัด (kqi)คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ขอรับทุน อธิการบดี

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณบดี/ผู้อ านวยการ

หน่วยงาน
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

ผู้อนุมัติ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ (KQI) เป้าหมาย

จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร

130 ผลงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา) ≥ 7 ผลงาน

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี  20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สิทธิบัตรท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

SDGs



 

 คู่มือกระบวนการบริการวิชาการ 6 

7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)  
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. การส ารวจปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 
   1.1 เขียนโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือการส ารวจปัญหาและความ
ต้องการในพื้นที่เป้าหมาย 
   1.2 จัดท าก าหนดการจัดกิจกรรม
การส ารวจความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 
   1.3 ประสานงานกับหน่วยงาน/
ท้องถิ่น 
   1.4 จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น (ประชุม/เสวนา/
ระดมสมอง) 
   1.5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 

ก.ย.-ต.ค.64 ฝ่ายบริการวิชาการ -แบบส ารวจปัญหา 
และความต้องการของ
ชุมชน 

2. ประชุมชี้แจงผลการส ารวจความ
ต้องการของประชาชนและ 
แนวทางการขอรับทุนสนับสนุน
โครงการบริการวิชาการ 

ต.ค.64 ฝ่ายบริการวิชาการ -เอกสารการประชุมชี้แจง 
 

3. ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
และส่งเข้าระบบ 
 

ต.ค.63 -พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ -แผนการบริการวิชาการ
ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการ 

4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคม ภาคประชาชน ทั้งในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 

ต.ค.63-ส.ค.64 ฝ่ายบริการวิชาการ เอกสารความร่วมมือเพ่ือ
การวิจัยและบริการวิชาการ 

5. ด าเนินการตามแผนการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือ
สังคมท่ีก าหนดไว้ผ่านการอบรม/

ต.ค.63-ส.ค.64 ฝ่ายบริการวิชาการ -แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการ 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้/การสร้างอาชีพ 
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 
6. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
บริการวิชาการและรวบรวมรายงานผล
การด าเนินโครงการบริการวิชาการของ
หน่วยงาน 
    6.1 จัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้
คณะ/วิทยาลัยรายงานผลการด าเนิน 
งานโครงการบริการวิชาการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 3 ด้าน (ความพึง
พอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง) 
    6.2 รวบรวมเล่มรายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการฉบับร่าง
สมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการบริการวิชาการ 
    6.3 รวบรวมเล่มรายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการฉบับ
สมบูรณ์     

ก.ค.-ส.ค. 64 ฝ่ายบริการวิชาการ -แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ 
- แบบประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการ 
-เล่มรายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ 

7. จัดท ารายงานสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามแผนบริการวิชาการ
และเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
    7.1 รวบรวมผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงาน
โครงการ  

ส.ค.64 ฝ่ายบริการวิชาการ -รายงานสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามแผนบริการ
วิชาการ 

8. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน/
พัฒนาการให้บริการวิชาการในปีถัดไป 
    8.1 รายงานผลการประเมิน
โครงการบริการวิชาการและน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ก.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ -รายงานการประชุมประจ า
หน่วยงานรายงานการ
ประชุมประจ าหน่วยงาน 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
- แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
- เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 
- แบบฟอร์มรายงานผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
- แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ 

 
7.4 เอกสารอ้างอิง 

  7.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับขอเสนอการบริการวิชาการเพื่อ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนบริการวิชาการ (งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย) 
  7.4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิน่ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  7.4.3 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

8.1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 
 
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, 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

กันยายน 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 ากระบวนการปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 คู่มือกระบวนการบริการวิชาการ 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
ภายใต้ยุทธศาตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

โดย 
 

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

 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบประมาณแผ่นดิน   ประจ าปีงบประมาณ  2565 
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ค าน า 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

หน้า 
 

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

การศึกษา 
................ 

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 หรือหน่วยงานวิชาชีพ  ................ 
17. ความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพ่ือด าเนินการบริการ

วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
................ 

18. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
และความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

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

19. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ และความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

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

20. โครงการนี้สามารถน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการ
สอน หรือสร้างงานวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

21. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ................ 
22. งบประมาณรายจ่าย ................ 
23. แผนการใช้งบประมาณ ................ 
24. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ................ 
25. ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ ................ 
26. การติดตามประเมินผลโครงการ  ................ 
27. องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ ................ 



ค 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
 

28. รายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ ................ 
29. ปัญหา / อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ................ 
30. บทสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561  
    ................ 
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.  อ่ืน ๆ     ................ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
ภายใต้ยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
1. ชือ่โครงการ : โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ของประชาชนในท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
3. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
ตามศาสตร์พระราชา 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.4 ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 

เป้ า ป ร ะส งค์  2 .8  ม ห า วิ ท ย าลั ย มี ป ระบ วน ก า รบ ริ ก า ร วิ ช าก า รที่ ได้ ม าต รฐ าน ส อ ด รั บ 
กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ 
แก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

4. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

               ชื่อ-นามสกุล       สาขาวิชา 
1)....................................................................  ...................................................... 
2) ....................................................................  ...................................................... 
3) ....................................................................  ...................................................... 
4) ....................................................................  ...................................................... 
5) ....................................................................  ...................................................... 
6) ....................................................................  ...................................................... 
7) ....................................................................  ...................................................... 
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8) ....................................................................  ......................................................  

5. หลักการและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1 ……………………………………………………………………………….……...……….………………………………...................... 
6.2 ……………………………………………………………….…………………………………………………………………................... 
6.3 ……………………………………………………………….…………………………………………………………………................... 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 

8. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
 ไม่คิดค่าบริการ 

9. สถานที่ด าเนินการ (โปรดระบุรายละเอยีดช่ือชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และพิกัดลองติจดู และละติจดูให้ครบถ้วน) 
.....……………………………………………………………………………………………….....………………………………...................... 

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

11. แผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม วันที่ด าเนินการ  

1) ส ารวจปัญหาและความต้องการพื้นที่และท าความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

พ.ย. 64 

2) ประชุมกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานเป็นรายบุคคล (ทั้งความถนัด ความต้องการ) วิเคราะห์
และก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทครัวเรือน 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 

 

3) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผลผลิต เพื่อการจ าหน่ายสร้างรายได้  
   2) อบรมเกี่ยวกับโครงการรู้รักสามัคคีโดยหลักสูตรคุณลักษณะ
คนไทย 4 ประการ 

ก.พ. - มิ.ย. 65  

4) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในการ
ประกอบธุรกิจ ส าหรับผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย 

ก.ค. - ส.ค. 65 
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ขั้นตอน/กิจกรรม วันที่ด าเนินการ  
5) จัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายบันทึกและค านวณรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลผลิต และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

ก.ย. 65 

6) ติดตาม ประเมินผล และก าหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ 

ก.ย. 65 

 
12. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/ชาวบ้าน     ผู้น าชุมชน     นักศึกษา 
 ครัวเรือน    ครัวเรือนต้นแบบ   ผู้ประกอบการ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................... 

13. รายช่ือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
    ชื่อ – นามสกุล                เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
1)....................................................................  ...................................................... 
2) ....................................................................  ...................................................... 
3) ....................................................................  ...................................................... 
4) ....................................................................  ...................................................... 
5) ....................................................................  ...................................................... 
6) ....................................................................  ...................................................... 
7) ....................................................................  ...................................................... 
8) ....................................................................  ...................................................... 
14. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
 ไม่คิดค่าบริการ 

15. สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ยากจน) ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยประกอบไปด้วย 

15.1 สรุปผลภาพรวมทั้ง 8 ครัวเรือน 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………........................ 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
 



 

  คู่มือกระบวนการบริการวิชาการ 22 

15.2 สรุปผลแยกเป็นรายครัวเรือน  
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
15.3 สรุปว่าใครคือผู้ที่เป็นก าลังหลักของครัวเรือน 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
 

หลักฐานประกอบ : รายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ยากจน)  
ทีเ่ข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
16. สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาแท้จริงที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดรายได้และกิจกรรมตามแผนการพัฒนา  
โดยการสรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วย 
16.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน และครัวเรือน 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
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16.2 กิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในปัจจุบัน* (ก่อนเข้าร่วมโครงการ)  
   *หมายเหตุ : เป็นกิจกรรมที่สรา้งรายได้จากกิจกรรมพื้นฐานหรือกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
 
16.3 แผนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
หลักฐานประกอบ :  

1. รายงานสรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการ  
2. แผนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 

17. สรุปผลการอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเครื่องมือในการช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้  
ประกอบด้วย 

17.1 รายละเอียดกิจกรรมที่จัด คืออะไร? 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
 



 

  คู่มือกระบวนการบริการวิชาการ 24 

17.2 รายละเอียดการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
17.3 รายละเอียดขององค์ความรู้ที่สามารถอธิบายได้ชัดเจน  
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
17.4 ระบุสถานที่ และวันที่ในการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 

 
17.5 ผลการประเมินการจัดกิจกรรม เป็นอย่างไรบ้าง? 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
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หลักฐานประกอบ :  
1. รายงานผลการด าเนินงานการอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2. เอกสาร มคอ.3 รายวิชา และระบุสัปดาห์ที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 

รายวิชานั้นๆ 
3. เอกสาร มคอ.5 รายวิชาเดียวกับมคอ.3 และระบุรายละเอียดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ มคอ.3   

และ ต้องมีการระบุ รายละเอียดการบู รณาการในหั วข้อประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ ท าให้ เกิด  
การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดวิชา 

4. เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-1ด) งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ 
5. เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
6. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
โครงการนี้สามารถน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือ
สร้างงานวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 
หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเดียวกัน พร้อมระบุสัปดาห์ที่มีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การเรียนการสอน หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างไร และแนบภาพถ่ายเพ่ิมเติม 
หากมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานวิจัย โปรดแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-
1ช) งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 เท่านั้น   

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

งบประมาณรายจ่าย (แบ่งเป็นหมวด) 

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

รวม (ยอดรวมตัวอักษร)  
หมายเหตุ*   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
แผนการใช้งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในปฏิทินกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
(กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 

แผนการด าเนินงานข้อที่ 12) 

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) 

ปริมาณงาน 
(%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปริมาณงาน 
(%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

    

         

         
         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ*  เฉลี่ยปริมาณงานรวมจะต้องเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
3.1. …………………………………………………………………………………….……………………………… 
3.2. …………………………………………………………………………………….……………………………… 

ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
 ร้อยละของความรู้และความเข้าใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการ

ประเมิน 
(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 าถามเพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน (ครู/อาจารย/์ นิสิตนักศึกษา) 
**  ให้มีข้อค าถามเพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน (ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม) 
หมายเหตุ :    แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไว้ในภาคผนวก 

องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
  องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม  
  ระบุ............................................................................................................... 
  องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 
  ระบุ.............................................................................. ................................. 

หลักฐานประกอบ : เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม  

รายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ (ส าคัญมาก) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ...................
...................................................................................................................... ........................................................ 
 (โปรดอธิบายรายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการพอสังเขป โดยต้องสอดคล้องกับความรู้เอกสารประกอบการ
อบรมในภาคผนวก) 

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ  และแนวทางแก้ไขปัญหา 
....................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
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       ลงชื่อ................................................................... 
             (..................................................................) 
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ
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หลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
1.  เอกสารอนุมัติโครงการ 
2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  
3.  หนังสือตอบรับ/ หนังสือขอความอนุเคราะห์ / แบบสอบถามความต้องการของชุมชนหรือองค์กร  
4.  ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
5.  เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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.  อ่ืน ๆ   
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2. เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 
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3.แบบฟอร์มรายงานผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
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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 



  

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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