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บทท่ี 1 
บทนาํ 

แนวคดิและทิศทางเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยกําลังเร่งรัดปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาตนเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจ
ใหม่ และสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันท้ังด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นขุมกําลังทางปัญญาที่จะ
สามารถช้ีนําสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทาหลีกเล่ียงไม่ได้ จําเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน เพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
จุดเร่ิมต้นสําคัญคือต้องมีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการที่ดีและการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพ สนองตอบความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจท่ีสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมวิชาชีพครู ยังต้องมีบทบาท
สําคัญในการตอบสนอง ช้ีนํา แจ้งเตือนและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม จึงเป็นเสมือนสมองขุมกําลังทาง
วิชาการและจิตวิญญาณของสังคมการที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินภารกิจ ตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวให้
บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีความคล่องตัวและมีความอิสระในการ
ดําเนินงาน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรต่างๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการ
เพื่อสามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ ความจริงเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการให้กับชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติที่จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ท้ังน้ีควบคู่กับความ
รับผิดชอบ (accountability) ท่ีมหาวิทยาลัยพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การกํากับและตรวจสอบโดยรัฐ
และประชาชน 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่ดี หรือระบบธรร
มาภิบาล (good governance) และโปร่งใส ท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีการกระจายอํานาจ (empowerment) อย่างเป็น
ระบบเพื่อท่ีจะนําพาและขับเคล่ือนองคาพยพของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยเน้น
การระดมทรัพยากร การสร้างพันธมิตร (partnership) เครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากท้ังภาครัฐและเอกชน 
ศิษย์เก่า ตลอดจนองค์กรท้องถ่ิน ชุมชนและประชาชน 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม “Smart Archetype University of the Society” 
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พันธกิจ 

1) ให้การศึกษา (To offer education)ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชน
ให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิต
วิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ท่ีเป็นเอตทัคคะ ท่ีสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการ 
ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services)การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน และสังคม 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture)การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของ
มนุษยชาติ 

อัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการส่ือสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ที่หลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 
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เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้าง ช่ือเ สียงให้ เ ป็นที่ รู้ จักและยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ข้อมูลพืน้ฐานของสถาบนัวจิยัและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนามา
จากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาจัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการ ใน
วิทยาลัยครูสวนสุนันทาลงวันที่ 12 มีนาคมพ.ศ. 2530 ศูนย์วิจัยและบริการศึกษามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ
การวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆร่วมมือประสานงานวิจัยและบริการการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยเผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรมบุคลากรในสาขา วิชาการต่างๆโดยประสานงานและ
ให้บริการการดําเนินงานของศูนย์วิจัยในระยะเริ่มแรกจะมุ่งเน้นไปท่ีการบริการการศึกษาด้วยรูปแบบของการจัด
ฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่และอาจารย์จะมีการทําวิจัย น้อยมากต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูขยายการสอนถึงระดับปริญญา
ตรีและได้กําหนดเป็นภารกิจ  ด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2527 รวมทั้งมี
การกําหนดนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยข้ึนการดําเนินงานวิจัยจึงได้พัฒนาข้ึนตามลําดับจนกระท่ัง
สถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 และได้กําหนดสํานักวิจัยตามส่วน
ราชการตามมาตรา 10(4) ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะอาจแบ่งเป็นสํานักงาน เลขานุการฝ่าย หรือ ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย สํานักวิจัยและบริการวิชาการ    
 ปี พ.ศ. 2547สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2557  ส่งผลให้สํานักวิจัยและบริการวิชาการได้รับการเปล่ียนสถานะเป็น สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อทําภารกิจวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีสถานะเทียบเท่าคณะ  มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  ร่วมมือประสานงานวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  ซึ่ง
ได้ให้ความสําคัญกับภารกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญา
ของท้องถ่ิน  สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และย่ังยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการ
จัดการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ
มาตรา 8 (8) ความว่า ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ปรัชญา(Philosophy) 
  การวิจัยเป็นพลังแห่งปัญญา  สู่การพัฒนาท้องถ่ินไทย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งบริการ  ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

 มุ่งก้าว     เป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินสู่สากล 
 มุ่งสู่     ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยช้ันนําเพื่อปวงชน 

พันธกิจ (Mission) 
 1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทาง
วิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเส่ียง 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อนําไป
พัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์ 
 3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
 4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

 มุ่งม่ันบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ (Identity) 
 “เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  เน้นทักษะการส่ือสาร  พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิต
สาธารณะ” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ เน้นความเป็นวัง  มุ่งสู่สากล” 
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กรอบแนวคิดการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 จากนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในภาพรวม 
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็นกรอบในการวางแผนและดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมดังน้ี  
 1. มุ่งเน้นและสนับสนุนการดําเนินงานการสร้างผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามประเด็นหัวข้อ 7 ประเด็น เพื่อการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ฝึกทักษะวิชาชีพแก่โรงเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน หรือสังคม ดังน้ี 
  1.1 การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา 
  1.2 ส่ิงแวดล้อม/ธนาคารขยะ 
  1.3 ยาเสพติด 
  1.4 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
  1.5 การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์ 
  1.6 การปลูกป่า 
  1.7 อ่ืนๆ(โครงการองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน) 
 2. บูรณาการวงจร 3 ห่วงแห่งการสร้างองค์ความรู้ คือ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการ
วิชาการแก่สังคม ซ่ึงการบูรณาการในลักษณะดังกล่าวน้ันเป็นการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การ
วิจัย ไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และนําองค์ความรู้ไปสู่
การปฏิบัติจริงในดําเนินชีวิตตามบริบทของชุมชน ท้องถ่ิน สังคม อย่างสร้างสรรค์ 
 3. การอาศัยความร่วมมือหรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินกิจกรรม เช่น บุคลากร 
นักศึกษา ผู้ปกครอง ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ ชุมชน หรือหน่วยงานสังคมอ่ืนๆ เป็นต้น 
 4. ดําเนินการให้ครบถ้วนอย่างเป็นข้ันตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินผลการดําเนินงาน (Check) และการรายงานผลการดําเนินงานพร้อม
แนวทางการปรับปรุง (Act) 
 5. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ชุมชน ท้องถ่ิน ในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งควรให้ชุมชนมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และได้รับผลกระทบในเชิวบวกเพื่อ
ทําให้ชุมชน ท้องถ่ิน และสังคมเกิดความเข้มแข็ง 
 6. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสถาบัน ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถ่ิน สังคม ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
 7. การสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นเอตทัคคะในแหล่งเรียนรู้ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน เพื่อเปิดพื้นที่ให้
มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ ท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้สําหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
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ภาพที่ 1 วงจร 3 ห่วงแห่งการสร้างองค์ความรู้ 

 

 
ภาพที่ 2 การสนับสนุนการดําเนินงานการสร้างผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 2 
กระบวนการดําเนินการบริการวิชาการแก่สังคม 

ความหมายการบริการวิชาการแก่สังคม 
การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.,2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

 การให้บริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอดุมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะท่ีเป็นที่พึ่ง
ของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทําหน้าที่ใดที่มีผลการต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ
หรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการท่ีมี
ค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 สรุปการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมใน
รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา โดยมี
ผู้รับบริการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกเข้ามารับบริการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาของพื้นที่เป้าหมายในด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และมีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแก่ชุมชนในด้านต่างๆ 
และทําให้ชุมชนหรือผู้รับบริการมีอาชีพที่สามารถร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ 

ลักษณะงานบริการวิชาการของสถาบันการศึกษา 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กําหนดลักษณะและขอบเขตของ
การบริการวิชาการ ดังน้ี 

 1. บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 

 2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 

 3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบั ติการ ซึ่งแบ่งปัน 3 รูปแบบ คือ แบบเก็บ
ค่าลงทะเบียน แบบให้เปล่า และแบบว่าจ้าง 

 4. บริการเก่ียวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 5. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน และการจัดการ 

 6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 7. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 

ลักษณะงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน คือ  
การให้บริการแบบให้เปล่า ซึ่งเป็นการดําเนินการกับผู้รับบริการท่ีเป็น นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ชุมชน 
ผู้ด้อยโอกาสท่ีมีความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมด 
ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
 
 



 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
 1. เป็นโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และหรือการวิจัย ในเรื่องที่แต่ละหน่วยงานมีศักยภาพ
ความถนัด และเช่ียวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือได้รับการร้องขอจากชุมชน
 2. การจัดทําโครงการ/กจกรรม ต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน เพื่อให้การดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร
 3. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ศิษย์เก่า ตลาดแรงงาน ชุมชน ประชาชนในพื้นที่
เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีมีการร้องขอ และบุคคลท่ัวไป
 4. สถานท่ีการให้บริการวิชาการ อาจจัดข้ึนในมหาวิทยาลัย หรือในพื้นท่ีภายนอกมหาวิทยาลัย

ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวิชาการแก่สังคม

การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ครอบคลุมข้ันตอนการสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน  ก
ดําเนินการการสรุปและประเมินผลการวางแผนกําหนดและช้ีแจงการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ
การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการการแจ้งผลการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการการจัดทําแผนการดําเนินโคร
งบประมาณและการยืมงบประมาณบริการวิชาการการดําเนินโครงการบริการวิชาการการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวิชาการการสรุปประเมินผลและนําผลเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
สุนันทาให้สามารถนํากระบวนการ.บริการวิชาการ

ตารางที่ 1 วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ 

 
 

 
คําจํากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. การสํารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
1.1 เขียนโครงการบริการวิชาการเพื่อการสํารวจ
ปัญหาและความต้องการในพื้นท่ีเป้าหมาย
   1.2 จัดทํากําหนดการจัดกิจกรรมการสํารวจ
ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
   1.3 ประสานงานกับหน่วยงาน/ท้องถ่ิน
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กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป็นโครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน และหรือการวิจัย ในเรื่องที่แต่ละหน่วยงานมีศักยภาพ
ความถนัด และเช่ียวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือได้รับการร้องขอจากชุมชน 

กจกรรม ต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน เพื่อให้การดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 

รับบริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ศิษย์เก่า ตลาดแรงงาน ชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี
เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่อ่ืนๆท่ีมีการร้องขอ และบุคคลท่ัวไป 

ให้บริการวิชาการ อาจจัดข้ึนในมหาวิทยาลัย หรือในพื้นท่ีภายนอกมหาวิทยาลัย

ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวิชาการแก่สังคม 

กระบวนการบริการวิชาการน้ีใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
ครอบคลุมข้ันตอนการสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน  การเตรียมการจัดประชุมช้ีแจงการ
ดําเนินการการสรุปและประเมินผลการวางแผนกําหนดและช้ีแจงการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ
การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการการแจ้งผลการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการการจัดทําแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการการตรวจสอบและยืนยัน
งบประมาณและการยืมงบประมาณบริการวิชาการการดําเนินโครงการบริการวิชาการการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวิชาการการสรุปประเมินผลและนําผลเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

บริการวิชาการไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันดังตางรางต่อไปน้ี

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
 ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง

การสํารวจปัญหาและความต้องการของ

เขียนโครงการบริการวิชาการเพื่อการสํารวจ
ปัญหาและความต้องการในพื้นท่ีเป้าหมาย 

จัดทํากําหนดการจัดกิจกรรมการสํารวจ

ท้องถ่ิน 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

1.1 เอกสารการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
สํารวจความต้องการของชุมชน
1.2 แบบสํารวจปัญหาและความต้
ของชุมชน 
1.3 รายงานสรุปผลการสํารวจปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน

เป็นโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และหรือการวิจัย ในเร่ืองท่ีแต่ละหน่วยงานมีศักยภาพ 

กจกรรม ต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน เพื่อให้การดําเนินงาน

ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ศิษย์เก่า ตลาดแรงงาน ชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี

ให้บริการวิชาการ อาจจัดข้ึนในมหาวิทยาลัย หรือในพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ตามข้ันตอนน้ี
ารเตรียมการจัดประชุมช้ีแจงการ

ดําเนินการการสรุปและประเมินผลการวางแผนกําหนดและช้ีแจงการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ
การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการการแจ้งผลการพิจารณา

งการบริการวิชาการการตรวจสอบและยืนยัน
งบประมาณและการยืมงบประมาณบริการวิชาการการดําเนินโครงการบริการวิชาการการเบิกจ่ายเงินโครงการ

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดังตางรางต่อไปน้ี 

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
เอกสารการประชุมช้ีแจงแนวทางการ

สํารวจความต้องการของชุมชน 
แบบสํารวจปัญหาและความต้องการ

รายงานสรุปผลการสํารวจปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 



 

 
 

 
   1.4 จัดกิจกรรมสํารวจความต้องการของ
ชุมชน ท้องถ่ิน (ประชุม/เสวนา/ระดมสมอง
   1.5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
สํารวจความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน
2. การเตรียมการจัดประชุมช้ีแจง 

3. การดําเนินการ 

4. การสรุปและประเมินผล 

5. การวางแผนกําหนดและชี้แจงการเสน
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ
    5.1 เขียนโครงการประชุมช้ีแจงการขอรับ
งบประมาณบริการวิชาการ 
5.2 จัดทํากําหนดการในการจัดประชุม
5.3 จองสถานท่ีจัดประชุมและอาหารและ
เครื่องด่ืม 
    5.4 จัดทําข้อมูลนําเสนอ 
    5.5 เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
อุปกรณ์ 
    5.6 จัดการประชุมช้ีแจงการขอรับ
งบประมาณบริการวิชาการ 
    5.7 จัดทําบันทึกการประชุมและสรุปผลการ
ประชุมช้ีแจงการขอรับงบประมาณบริการ
วิชาการ 
    5.8 จัดทําบันทึกข้อความแจ้งเวียนเพื่อ
รายงานผลสรุปการประชุมให้คณะ/
หน่วยงาน รับทราบผลการประชุม 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมสํารวจความต้องการของ
ระดมสมอง) 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
สํารวจความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 

 ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

- 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

2.1 เอกสารการประชุมช้ีแจง
 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

- 

การวางแผนกําหนดและชี้แจงการเสนอขอ
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ 

เขียนโครงการประชุมช้ีแจงการขอรับ

จัดทํากําหนดการในการจัดประชุม 
จองสถานท่ีจัดประชุมและอาหารและ

เตรียมเอกสารประกอบการประชุม/

ประชุมช้ีแจงการขอรับ

จัดทําบันทึกการประชุมและสรุปผลการ
ประชุมช้ีแจงการขอรับงบประมาณบริการ

จัดทําบันทึกข้อความแจ้งเวียนเพื่อ
/วิทยาลัย/
 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

5.1 ปฏิทินการขอรับงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการ 
5.2 เอกสารประกอบการประชุม
5.3 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงาน
บริการวิชาการออนไลน์ 

เอกสารการประชุมช้ีแจง 

นการขอรับงบประมาณโครงการ
 

เอกสารประกอบการประชุม 
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงาน

บริการวิชาการออนไลน์ (ASIS) 



 

 
 

 
6. การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
    6.1 จัดทําแบบฟอร์มจัดต้ังงบประมาณ
บริการวิชาการ 
    6.2 จัดทําบันทึกข้อความแจ้งให้อาจารย์ย่ื
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการตามแบบฟอร์ม
ในรูปแบบเอกสารและในระบบบริการวิชาการ
ออนไลน์ 
    6.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ
ส่งโครงการบริการวิชาการ 
    6.4 รับ-ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการนําส่งยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. การพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการ 
    7.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการจากระบบบริการ
วิชาการออนไลน์ 
    7.2 จัดทําข้อมูล รวบรวม ตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงการเพื่อกล่ันกรอง
งบประมาณบริการวิชาการ 
    7.3 จัดการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัย 
    7.4 จัดทําบันทึกการประชุมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการของคณะกรรมการฯ  
    7.5 จัดทํารายงานโครงการบริการวิชาการท่ี
คณะกรรมการฯ จัดสรรงบประมาณแล้วนําเข้า
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (
นโยบายและแผน) 

11 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
จัดทําแบบฟอร์มจัดต้ังงบประมาณ

จัดทําบันทึกข้อความแจ้งให้อาจารย์ย่ืน
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการตามแบบฟอร์ม
ในรูปแบบเอกสารและในระบบบริการวิชาการ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการนําส่งยังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

6.1 บันทึกข้อควา
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
6.2 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ

การพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการ

รวบรวมเอกสารและข้อมูลข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการจากระบบบริการ

จัดทําข้อมูล รวบรวม ตรวจสอบ
รงการเพื่อกล่ันกรอง

จัดการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการของ

จัดทําบันทึกการประชุมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการของคณะกรรมการฯ  

จัดทํารายงานโครงการบริการวิชาการท่ี
ะกรรมการฯ จัดสรรงบประมาณแล้วนําเข้า

(ส่งกอง

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

7.1 จัดทําบันทึกข้อความนัดหมาย
คณะกรรมการ 
พิจารณาโครงการบริการวิชาการ

บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การส่ง
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 

แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 

จัดทําบันทึกข้อความนัดหมาย

พิจารณาโครงการบริการวิชาการ 



 

 
 

 
8. การแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ 
    8.1 แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประม
โครงการ ผ่านทางระบบบริการวิชาการออนไลน์
9. การจัดทําแผนการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ 
    9.1 ปรับปรุงรายละเอียดโครงการบริการ
วิชาการให้ตรงตามผลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของคณะกรรมการฯ  
    9.2 จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปี
งบประมาณ 
    9.3 จัดทําแผนการนําไปใช้ประโยชน์ของ
โครงการบริการวิชาการ 
10. การตรวจสอบและยืนยันงบประมาณและ
การยืมงบประมาณบริการวิชาการ
11. การติดตามผลการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ 
12. การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ

13. การสรุปประเมินผลและนําผลเสนอ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

การแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการ ผ่านทางระบบบริการวิชาการออนไลน์ 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

8.1 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
8.2 เอกสารสรุปรายช่ือข้อเสนอโครงการ
8.3 โครงการบริการวิชาการที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ

การจัดทําแผนการดําเนินโครงการบริการ

ครงการบริการ
วิชาการให้ตรงตามผลการพิจารณาจัดสรร

จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปี

จัดทําแผนการนําไปใช้ประโยชน์ของ

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

9.1 แบบฟอร์มแผนบริการวิชาการ
9.2 เอกสารระเบียบวาระการประชุม
9.3 แผนบริการวิชาการที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการ
 
 

การตรวจสอบและยืนยันงบประมาณและ
การยืมงบประมาณบริการวิชาการ 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

10.1 ฏีกาการยืมงบประมาณบริการ
วิชาการบริการวิชาการ

การติดตามผลการดําเนินโครงการบริการ ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

11.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ

การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

12.1 เอกสารการเบิกเงินจ่าย
12.2 รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ

การสรุปประเมินผลและนําผลเสนอ ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

13.1 รายงานสรุปผลการประชุม
13.2 แผนพัฒนา
วิชาการ 

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
เอกสารสรุปรายช่ือข้อเสนอโครงการ 
โครงการบริการวิชาการที่ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการฯ 
แบบฟอร์มแผนบริการวิชาการ 
เอกสารระเบียบวาระการประชุม 
ผนบริการวิชาการท่ีผ่านการพิจารณา

อนุมัติจากคณะกรรมการ 

ฏีกาการยืมงบประมาณบริการ
วิชาการบริการวิชาการ 

บบฟอร์มรายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ 

เอกสารการเบิกเงินจ่าย 
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณโครงการ 
งานสรุปผลการประชุม 

แผนพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ
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ภาพที่ 3 ผังกระบวนการปฏิบัติงานการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
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แนวคิดและกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

 

ภาพที่ 4 การบูรณาการ 3 หว่งแห่งการสร้างองค์ความรู้ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์  ภูคําชะโนด รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
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บทท่ี 3 
การพจิารณากาํหนดกรอบแนวทางและการกลั่นกรองงบประมาณ 

1.การพิจารณากําหนดกรอบ/แนวทางเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
การกําหนดกรอบ/แนวทางการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 1. ควรสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯบริการวิชาการ (To provide academic services)การส่ง
มอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน และ
สังคมโดยมีเป้าประสงค์ 3 ด้านดังน้ี 

 1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้และปัญญาของชุมชน 

 1.2 เป็นท่ีพึ่งทางวิชาการท่ีทุกภาคส่วนเช่ือมั่นและยอมรับ 

 1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 2. เน้นการนําการบริการวิชาการเพื่อพัฒนายกคุณภาพมาตรฐานชุมชนและท้องถ่ินที่ย่ังยืน 

 3. เป็นการนําความรู้บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอ่ืนๆ 

2. หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากล่ันกรองงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(ผลผลิต:ผลงานการให้บริการวิชาการประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 ทุกคณะสํานักสถาบันวิทยาลัยศูนย์และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดําเนินการ
จัดทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีซ่ึงเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
(ตุลาคม – กันยายน) ซึ่งในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการฯมหาวิทยาลัยมีจุดเน้นท่ีจะจัดทําโครงการ
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2562) ของมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนการ
บริหารราชการแ ผ่นดินพ .ศ .  2552 – 2554 และ ต้องสอดคล้อง กับ ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาโครงการดังน้ี 

 2.1 ขอบข่ายเน้ือหาสาระการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามประเด็นที่สอดคล้องกับผลผลิตผลงาน
การให้บริการวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 7 ประเด็นหัวข้อ ดังน้ี 
 1.โครงการการปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักเรียน / นักศึกษา 
 2.โครงการส่ิงแวดล้อม / ธนาคารขยะ 
 3.โครงการยาเสพติด 
 4.โครงการการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 5.โครงการการให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์ 
 6.โครงการปลูกป่า 
 7.อ่ืนๆ(โครงการองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน) 

2.2 การบูรณาการ 
1. บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อให้การบริการวิชาการมีความเช่ือมโยงกับการเรียน

การสอนและการวิจัยโดยเกิดโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการ สามารถนําผลการวิจัยพัฒนาการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
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2. บูรณาการงานวิจัย เพื่อนําผลท่ีได้จากงานวิจัยมาต่อยอดเป็นงานบริการวิชาการหรือเกิดโจทย์
วิจัยจากงานบริการวิชาการ 

3. บูรณาการการเรียนการสอน เพื่อนําองค์ความรู้จากรายวิชาและประสบการณ์จริงถ่ายทอดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และอ่ืนๆ 

 2.2 พ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการ 
1. มีพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 พื้นที่ได้แก่เขตดุสิต-พระนคร

กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสงครามอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจังหวัดระนองและจังหวัด
อุดรธานี 

2. มีพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนหากเป็นกลุ่มใหญ่จะได้รับการพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญไว้ในลําดับต้นๆยกเว้นสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเน้นความเป็นเลิศ 

3. ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท้ังภาครัฐ/เอกชน/หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานวิชาชีพ/หน่วยงาน
สาธารณะในชุมชนหรือท้องถ่ินตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร./สกอ./สมศ./สงป./มหาวิทยาลัย) 

2.3งบประมาณ 
 1. มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการท่ีชัดเจน 
 2. มีการสํารวจหรือศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นสามารถดําเนินโครงการได้ทันทีและไม่จําเป็นต้องจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เพิ่มเติม 
 3. เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประเภทการให้บริการแบบให้เปล่า โดยไม่สามารถจะจัดหา
งบประมาณได้เองคือเป็นโครงการท่ีจัดให้กับผู้ด้อยโอกาสท่ีมีความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัย 
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ท้ังหมด ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
 4. ถ้าเป็นโครงการต่อเน่ืองและประเมินแล้วเป็นโครงการท่ีดีเห็นสมควรจะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณไว้ในลําดับต้นๆในวงเงินไม่เกินท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561หากมีความจําเป็นท่ี
จะต้องของบประมาณส่วนที่ต้องการเพิ่มจากปีที่ผ่านมาต้องช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นมาด้วย 
 5. จะต้องพิจารณาถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงการตลอดจนมีการ
ประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน 
 6. จะต้องพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมสําหรับโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจําเป็น
จะต้องมีการปรับลดงบประมาณลง 

7. การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินสําหรับโครงการบริการวิชาการน้ัน สามารถเบิกได้ 3 หมวด ได้แก่ 
1) หมวดค่าตอบแทน2) หมวดค่าใช้สอย 3) หมวดค่าวัสดุ เท่าน้ัน และให้เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังเท่าน้ัน 

8. พิจารณางบประมาณให้ส้ินสุดภายใต้มติของคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 

2.4 หลักเกณฑ์อื่นๆ  
 1. โครงการที่ได้รับงบประมาณต้ังแต่ปี 2560หากยังไม่ส่งรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ปี 2560จะ
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2561 
 2. หน่วยงานควรเสนอโครงการท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจ/สาขาวิชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
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 3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและกลุ่มผู้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ
อย่างชัดเจน 
 4. สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน6 เดือน 
 5. มีการสํารวจความต้องการท่ีแท้จริงของประชากรในชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 6. ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นท่ีส่ิงแวดล้อมจากการดําเนินโครงการ 
 7. เป็นกิจกรรมที่อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 
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3.ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

มหาวิทยาลัยแจ้งรายละเอียดการเสนอของบประมาณสนับสนุน 

โครงการบริการวิชาการ ไปยงัคณะ สํานัก สถาบัน และหน่วยงานตา่งๆ 

ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งโครงการ ผ่าน ต้นสังกัด 
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบเบ้ืองต้น 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการบริการวิชาการ 

คณะกรรมการอํานวยการการบริการวิชาการ พิจารณาโครงการท่ีผ่านการประเมิน  
และจําแนกตามกลุ่มประเด็นโครงการ/กิจกรรม นําเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดี 

แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอและงบประมาณกลับไปยังผู้ขอรับการสนับสนุน  
เพื่อปรับแก้ไขโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดส่งโครงการท่ีปรับแก้
แล้วให้กองแผนงาน 

เพื่อนําเสนอต่อสํานักงบประมาณ 

ยืนยันการดําเนินโครงการ 

อนุมัติงบประมาณเข้าระบบ 
ERP ของคณะ/หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานผลต่อกองแผนงาน 

แก้ไข 

ข้อเสนอ

ติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ 

คณาจารย์ดําเนินโครงการและรายงานผล 

รายงานการสรุปผลโครงการบริการ
วิชาการส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภาพที่ 5 ข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
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บทท่ี 4 
การจัดทําขอ้เสนอโครงการ และการดําเนนิงานโครงการ 

1. หลักเกณฑ์และระเบียบในการดําเนินการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.1 การเขียนข้อเสนอโครงการ 
1. ต้องสอดคล้องกับการสร้างผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการใน ประเด็น

หลัก 7 หัวข้อท่ีกล่าวมาข้างต้น 
2. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจหลักและตัวช้ีวัดของกพร. สกอ. และมหาวิทยาลัยฯ 
3. ต้องตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
4. มีองค์ประกอบครบตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนด 
5. หัวหน้าโครงการลงนามเป็นผู้เสนอโครงการ 
6. ผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
7. กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นบุคคลภายนอกได้แก่นักเรียนเยาวชนประชาชนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นต้นเป็นหลัก 

1.2 การเขียนข้อเสนอโครงการที่เป็นแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้(สําหรับหน่วยงาน) 
1. ต้องสอดคล้องกับพันธกิจหลักและตัวช้ีวัดของกพร. สกอ. และมหาวิทยาลัยฯ 
2. ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการและองค์ความรู้เฉพาะศาสตร์ท่ีจะถ่ายทอดอย่างชัดเจน 
3. มีองค์ประกอบครบตามข้อเสนอโครงการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4. หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานน้ันๆหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายตาม

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
5. ผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
6. กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นบุคคลภายนอกได้แก่นักเรียนเยาวชนประชาชนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นต้นเป็นหลัก 
7. ต้องได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการบริหารวิชาการและติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด 

1.3 การขออนุมัติโครงการ 
1. คณะหรือส่วนราชการต้นสังกัดรวบรวมโครงการท่ีเสนอของบประมาณส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวบรวมและสรุปเพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาโครงการบริการวิชาการ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอและจัดทําโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อขออนุมัติ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์พร้อมลงนามเป็นลําดับที่ 1 และส่งให้สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอนุมัติลงนามเป็นลําดับท่ี 2 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมโครงการส่งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาลงนามเห็นชอบ

โครงการ 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงนามอนุมัติโครงการและงบประมาณ 
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6. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมโครงการท่ีได้รับอนุมัติแจ้งให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ
ดําเนินการ 

1.4การสํารวจความต้องการของชุมชน 
 1.สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสํารวจความต้องการในพื้นที่เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยท้ัง 5 
พื้นท่ีได้แก่เขตดุสิต-พระนครกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสงครามอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
จังหวัดระนองและจังหวัดอุดรธานี 
 2.นําปัญหาที่ได้จากความต้องการจากชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนํามาสรุปเพื่อ
เสนอแก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 3.คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนําปัญหาและความต้องการเขียนเสนองบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
 4. คณาจารย์สามารถสํารวจปัญหาและความต้องการของพื้นที่ท่ีอยู่นอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยท่ีมีหลักฐานผลการสํารวจปัญหาและความต้องการแสดง หรือมีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากพื้นที่น้ันๆ ให้จัดการบริการวิชาการองค์ความรู้ 

1.5 การดําเนินการตามโครงการ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องดําเนินการตามข้ันตอนและแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 
2. การใช้งบประมาณตามโครงการให้เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการประเมินความสําเร็จของโครงการ จํานวน 3 ด้านา ได้แก่ 1) ด้าน

ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 2) ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมหรือผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
3) ด้านการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และ 4) อ่ืนๆตามที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. ต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทากําหนด 

5. ต้องสามารถแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการสําหรับการประเมินโครงการได้ 
6. การดําเนินการให้บริการวิชาการให้คํานึงถึงประโยชน์ช่ือเสียงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาเป็นหลัก 
7. ต้องมีการจัดเก็บหลักฐานร่องรอยการดําเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 
8. การดําเนินการใดๆในโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทากําหนด 

 1.6 เกณฑ์ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
(ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร./ สกอ. /สมศ./ มหาวิทยาลัย) 

 1. ด้านปัจจัยการดําเนินงานโครงการ 
  - มีการสํารวจความต้องการของชุมชนเพื่อประกอบการกําหนดและการจัดทําแผนบริการวิชาการ  
 - มีการจัดทําแผนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมท่ีชัดเจน  
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2. ด้านกระบวนการดําเนินงานโครงการ 
- มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
- มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
- มีการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการทุกข้ันตอน  
- มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอน

และงานวิจัย  
- มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย  
- มีความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ  
- การดําเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 
- มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการและนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกการ

ดําเนินงาน  
- มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ

กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชน/ชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการทํางาน 
- มีการรายงานผลความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ  
- มีการจัดการความรู้จากโครงการบริการวิชาการสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย - มีการประชาสัมพันธ์

ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่สาธารณะ  

 3. ด้านผลผลิตการดําเนินงานโครงการ 
- ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ  
- มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากร ในชุมชนและท้องถ่ินประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง/เป็นแหล่งเรียนรู้  
- สร้างความเข้มแข็งต่อวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้รับบริการพึงพอใจ  
- สืบสานโครงการพระราชดําริ เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  
- ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(ร้อยละ 95) 
- มีผลการประเมินโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 
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เทคนิคการถ่ายทอดความรู้/จัดกิจกรรมในชุมชน (กรณีงานบริการวิชาการ) 
 

 
ภาพที่ 6 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้/จัดกิจกรรมในชุมชน (กรณีงานบริการวิชาการ) 

โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ภูสิทธ์  ภูคําชะโนด รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
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บทท่ี 5 
การดาํเนินงานโครงการเพิม่จาํนวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู ้

1. การเพ่ิมองค์ความรู้/ฐานความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถทําให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเน่ืองจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 การจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหน่วยงานสามารถจัดให้มีข้ึนในหน่วยงาน มีได้หลายชนิดข้ึนอยู่กับพื้นท่ีและกําลัง
ความสามารถของหน่วยงานเอง เช่น หากมีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง อาจเลือกจัดแหล่งเรียนรู้เป็นด้านพฤกษศาสตร์ 
ด้านวรรณคดี ด้านสมุนไพร ด้านสุขภาพ ศูนย์กีฬา ศูนย์ทดสอบเครื่องมือหรือจัดเป็นท่ีเรียนที่อ่านหนังสือเคล่ือนท่ี 
เป็นต้น 
 หากหน่วยงานมีอาคารเรียนเพียงพอ ก็สามารถเลือกแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เช่น ห้องสมุด มุม
หนังสือ มุมกระจายข่าว ห้องพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้อง
อินเทอร์เน็ต หรือห้องส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น 

องค์ประกอบศูนย์/แหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือการขออนุมัติจากอธิการบดี 
2. ป้ายองค์ความรู้      
3. องค์ความรู้ที่สังเคราะห์ออกมาเป็นคู่มือหรือแผ่นพับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
4. สถานที่ในการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
5. สมุดลงนาม 
6. การประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวแก้วเจ้าจอมหนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ  

2. การดําเนินงานการเพ่ิมจํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 2.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยและบริการวิชาการ
แก่สังคม 
ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3.2 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 
2.3.1 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ 

≥ 14 ≥ 1 
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2.2 โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561: โครงการเพ่ิมจํานวนองค์
ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ตัวช้ีวัดของโครงการเพิ่มจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

1. จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ 

≥ 14 ≥ 1 

2. จํานวนองค์ความรู้ท่ีนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

≥ 14 ≥ 1 

2.3 การดําเนินงานในระดับหน่วยงาน: คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่เปิดแหล่งเรียนรู้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2557-2558 ซึ่งต้องมีแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
ตารางที่ 4 แผนการดําเนินงานโครงการเพิ่มจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 

โครงการ/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. สํารวจความต้องการของ
ชุมชนที่ต้ังแหล่งเรียนรู้ใน
การเพิ่มฐานความรู้/องค์
ความรู้ใหม่ 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สํารวจความต้องการของชุมชน 

ไม่น้อยกว่า 180 
คน 

ตุลาคม 2560- 
ธันวาคม 2561 

2. ออกแบบและสร้าง
ฐานความรู้/องค์ความรู้ใหม่
ในแหล่งเรียนรู้ 

จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ี
เพิ่มข้ึนท่ีบูรณาการกับการเรียน
การสอนและหรือการวิจัย 

ไม่น้อยกว่า 1 ฐาน 
/ แหล่งเรียนรู้ 

ตุลาคม2560 – 
มีนาคม 2561 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
บุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เพิ่มข้ึน 

จํานวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

ตุลาคม2560 –
มีนาคม 2561 

4. ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
ฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ี
เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้ 

จํานวนผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ 

ไม่น้อยว่า 40 คน ตุลาคม2560 –
มีนาคม 2561 
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โครงการ/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

5. ประเมินความพึงพอใจ
และจํานวนของผู้เข้าเย่ียม
ชมฐานความรู้/องค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู้ 

 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จํานวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่ง
เรียนรู้ 

 - ร้อยละ 95 
- ไม่น้อยกว่า 
1,000 คน/
ปีงบประมาณ 

ตุลาคม2560 –
มีนาคม 2561 

6. เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกิด
จากการเพิ่มจํานวน
ฐานความรู้/องค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ชุมชนวิชาการ 

ร้อยละความสําเร็จของการเพิ่ม
จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 ของ
ความสําเร็จ
โดยรวม 
(1. ด้านความรู้ 
ความเข้าใจโดยรวม 
2. ด้านความพึง
พอใจโดยรวม 
3. ด้านการนําไปใช้
ประโยชน์โดยรวม) 

ตุลาคม2560 –
มีนาคม 2561 

ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามแผนดังกล่าวมีดังต่อไปน้ี 
 1. จําเป็นต้องมีการพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาการของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในความรับผิดชอบของตนเอง 
 2. ต้องเพิ่มจํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ฐานความรู้/องค์ความรู้ ภายในไตรมาส 
2 (ไม่เกินเดือนมีนาคม) โดยฐานความรู/้องค์ความรู้น้ันต้องมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย 
 3. ต้องเผยแพร่ข้อมูลฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ในเว็บไซต์ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 
องค์ประกอบการเพิ่มจํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ มีดังต่อไปน้ี 
  3.1 มีองค์ความรู้ คณะและวิทยาลัย แจ้งองค์ความรู้อย่างน้อยแหล่งเรียนรู้ 1 ฐานความรู้ โดยแสดงเป็น
ป้ายฐาน/องค์ความรู้ และเอกสารให้ความรู้ 
  3.2 มีสถานที่ คณะและวิทยาลัย แจ้งสถานท่ีในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  3.3 มีป้ายช่ือแหล่งเรียนรู้ และป้ายแสดงรายละเอียดองค์ความรู้น้ันๆ 
  3.4 มีผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ ระบุช่ือวิทยากรท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ของคณะ 
  3.5 มีผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ี มีการบันทึกสมุดเย่ียมชมและตอบแบบสอบถาม 
  3.6 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



 
28 

บทท่ี 6 
ขัน้ตอนการใช้งบประมาณแผ่นดนิเพือ่การดาํเนินงานโครงการบรกิารวชิาการ 

1. ขั้นตอนการใช้งบประมาณแผ่นดินเพ่ือการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

 1.1 การยืมเงินโครงการบริการวิชาการ หากเป็นโครงการฯท่ีผ่านการอนุมัติจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณาจารย์สามารถยืมเงินได้ที่หน่วยงานในสังกัด โดยยืมเงินทดรองจ่ายก่อนการดําเนินโครงการฯ 30 วัน และคืน
เงินยืมทดรองจ่ายหลังจากเสร็จส้ินโครงการฯภายใน 30 วัน 
 1.2 การดําเนินโครงการบริการวิชาการ หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลโครงการฯ เช่น หัวหน้าโครงการฯ  
ผู้ร่วมโครงการฯ สถานท่ี กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลา ต้องแจ้งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยการทํา  
E-document ส่งถึงผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมแนบโครงการฯท่ีแก้ไขแล้ว 
 1.3 การยกเลิกการดําเนินการโครงการบริการวิชาการ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการต้องดําเนินการแจ้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยด่วนเพื่อทําการโอนงบประมาณคืนมายังสถาบันวิจัยฯ โดยแจ้งผ่านทาง E-document 
ผ่านคณบดีในสังกัด ส่งถึงผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิกโครงการฯ 

2. กรอบอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบประมาณแผ่นดิน 
       การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2561กําหนดให้รายจ่ายในแต่
ละโครงการจากเงินท่ีจัดสรรมีกรอบอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบและมาตรการประหยัดและคุ้มค่าในการเบิก
ค่าใช้จ่ายของกระทรวงการคลัง ดังน้ี 
ตารางที่ 5 กรอบอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2561 

หมวด รายการ อัตรา หลักฐาน หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 

(บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย) 

ไม่เกิน  
400.-/ ชม. 

-ใบสําคัญรับเงิน 
-สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตร
ประจําตัวข้าราชการ
(กรณีเป็นบุคคลภายนอก) 
-หนังสือเชิญวิทยากร
ภายใน/ภายนอก 
-กําหนดการประชุมหรือ
อบรม 
-บันทึกข้อความอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ 
-สําเนาโครงการฯ 
-บันทึกขออนุญาตให้
บุคลากรภายใน 

-การบรรยายให้เบิกค่าตอบแทน
วิทยากรได้เป็นรายช่ัวโมง 
- การอภิปรายให้เบิก
ค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 5 คน(รวม
ผู้ดําเนินการอภิปรายด้วย)เบิก
ได้คนละ 600 บาท/คน/ชม. 
 - การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ
หรือทํากิจกรรมซึ่งกําหนดไว้ใน
โครงการหรือหลักสูตรว่าต้องมี 
วิทยากรประจํากลุ่มให้เบิกค่า
วิทยากรประจํากลุ่มได้ไม่เกิน 
กลุ่มละ 2 คน คนละไม่เกิน 600 
บาท 
- กรณีเชิญบุคลากรใน 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
(บุคคลภายนอกแต่
เป็นบุคลากรของรัฐ) 
 

ไม่เกิน  
600.-/ ชม. 
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หมวด รายการ อัตรา หลักฐาน หมายเหตุ 

 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
(บุคคลภายนอกแต่
ไม่เป็นบุคลากรของ
รัฐ) 

ไม่เกิน 
1,200.-/ ชม. 

มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี
เท่าน้ัน 
- ค่าพาหนะวิทยากรเบิกจ่าย
ตามจริงเท่ียวละไม่เกิน 500 
บาท 
-การบรรยาย ไม่น้อยกว่า 50 
นาที = 1 ชม. 
 -ไม่น้อยกว่า 25 นาที แต่ไม่ถึง 
50 นาที = 1/2 ชม. 

 ค่าจ้างนักศึกษา
ช่วยงานในโครงการ 
- ปฏิบัติงานเต็มวัน
ไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง 
ไม่รวมเวลาหยุดพัก - 
ปฏิบัติงานครึ่งวัน 
(ไม่น้อยกว่า 3 
ช่ัวโมง) (ช่วงเช้า-ช่วง
บ่าย) - ปฏิบัติงาน
ครบ 1 ช่ัวโมง 
 

ไม่เกิน 
200.-/ วัน 

ไม่เกิน  
100.-/ วัน 
ชม. ละ  

25.-/คน/วัน 

-คําส่ังแต่งต้ังนักศึกษา
ช่วยงานลงนามโดย
อธิการบดีฯ เท่าน้ัน 
-ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาและรับรอง
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
-ใบสรุปเวลาการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา(แบบ บก.-กจ.9) 
-ใบสําคัญรับเงินของ
นักศึกษา 
-สําเนาบัตรประชาชน 

-จ้ า ง นั ก ศึ ก ษ า ช่ ว ย ง า น ใ น
โครงการไม่เกิน 5 คนเท่าน้ัน 
-ระยะเวลาในการจ้างจะต้องมี
อยู่ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม
ตามกําหนด ไ ม่สามารถจ้าง
ล่ ว ง ห น้ า ห รื อ ห ลั ง จ า ก จั ด
กิจกรรมได้  

ค่าใช้สอย อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ในสถานท่ี
ราชการและเอกชน 

35.-/มื้อ  -ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
 -ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญ
รับเงิน 
 -สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (กรณีใบสําคัญ
รับเงิน) 
 -กําหนดการ 
 -บันทึกขออนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ 
 -สําเนาโครงการฯ 

วันละไม่เกิน 2 ม้ือ (เช้า/บ่าย) 

อาหารกลางวัน  
ในสถานที่ราชการ
และเอกชน 

ไม่เกิน 250.-/
คน/วัน 
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หมวด รายการ อัตรา หลักฐาน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย อาหารเย็น  

ในสถานที่ราชการ
และเอกชน 

ไม่เกิน 180.-/
คน/วัน 

-ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
 -ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญ
รับเงิน 
 -สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (กรณีใบสําคัญ
รับเงิน) 
 -กําหนดการ 
 -บันทึกขออนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ 
 -สําเนาโครงการฯ 

- ห า ก เ บิ ก ค่ า อ า ห า ร เ ย็ น 
กําหนดการการทํากิจกรรมต้อง
ถึง 18.00 น. และรับประทาน
อาหารเย็นในเวลาถัดไป 
- หากเบิกค่าอาหารครบทุกมื้อ 
(กลางวัน เย็น พร้อมอาหารว่าง 
2 ม้ือ) สามารถเบิกรวมกันได้ไม่
เกิน 500 บาท/วัน 

ค่าป้ายเวที ไม่เกิน  
1,000 บาท 

-ใบเสร็จรับเงิน 
-ภาพถ่ายป้ายเวที 
- กําหนดการ 
-บันทึกขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
-สําเนาโครงการฯ 
 

หากเป็นบิลเงินสด ให้แนบ 
- บิลเงินสด 
- ใบสําคัญรับเงิน 
- สําเนาบัตรประชาชนของร้าน 

 

ค่าจ้างทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
(ไวนิล / Roll Up / 
X-Stand ฯลฯ) 

เบิกจ่ายตามจริง -ใบเสร็จรับเงิน 
-ใบเสนอราคา และใบส่ง
มอบงาน (ในกรณีราคา
ต้ังแต่ 10,000 บาทข้ึน
ไป) 
- ภาพถ่ายป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามจํานวน 
-กําหนดการ 
-บันทึกขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
 -สําเนาโครงการฯ 
 
 
 
 
 

หากเป็นบิลเงินสด ให้แนบ 
- บิลเงินสด 
- ใบสําคัญรับเงิน 
- สําเนาบัตรประชาชนของร้าน 
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หมวด รายการ อัตรา หลักฐาน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย ค่าเช่าห้องประชุม เบิกจ่ายตามจริง -ใบเสร็จรับเงิน 

-ใบเสนอราคา และใบส่ง
มอบงาน (ในกรณีราคา
ต้ังแต่ 10,000 บาทข้ึน
ไป) 
- กําหนดการ 
-บันทึกขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
 -สําเนาโครงการฯของ
นักศึกษา 
-กําหนดการ 
-บันทึกข้อความอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ  
-สําเนาโครงการฯ 

หากเป็นบิลเงินสด ให้แนบ 
- บิลเงินสด 
- ใบสําคัญรับเงิน 
- สําเนาบัตรประชาชนของร้าน 

 

ค่าพิมพ์ต้นฉบับ
เอกสารประกอบการ
อบรม 

หน้าละ 15 บาท -ใบเสร็จรับเงิน 
-สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
- ตัวอย่างเอกสารท่ีพิมพ์ 
-กําหนดการ 
-บันทึกข้อความอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ-
สําเนาโครงการฯ 

แจกแจงรายละเอียด  
จํานวนแผ่น x ราคาต่อแผ่น 
 
หากเป็นบิลเงินสด ให้แนบ 
- บิลเงินสด 
- ใบสําคัญรับเงิน 
- สําเนาบัตรประชาชนของร้าน 

 ค่าถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายตามจริง -ใบเสร็จรับเงิน 
-ใบเสนอราคา และใบส่ง
มอบงาน (ในกรณีราคา
ต้ังแต่ 10,000 บาทข้ึน
ไป) 
- ตัวอย่างเอกสารท่ีสําเนา 
-กําหนดการ 
-บันทึกข้อความอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ 
-สําเนาโครงการฯ 
 
 

แ จ ก แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด  
จํานวนแผ่น x ราคาต่อแผ่น 
 
หากเป็นบิลเงินสด ให้แนบ 
- บิลเงินสด 
- ใบสําคัญรับเงิน 
- สําเนาบัตรประชาชนของร้าน 
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หมวด รายการ อัตรา หลักฐาน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสารและ

เข้าเล่ม 
เบิกจ่ายตามจริง -ใบเสร็จรับเงิน 

-ใบเสนอราคา และใบส่ง
มอบงาน (ในกรณีราคา
ต้ังแต่ 10,000 บาทข้ึน
ไป) 
- ตัวอย่างเอกสารท่ีสําเนา 
-กําหนดการ 
-บันทึกข้อความอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ 
-สําเนาโครงการฯ 

แ จ ก แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด  
จํานวนแผ่น x ราคาต่อแผ่น x 
ราคาต่อเล่ม 
 
หากเป็นบิลเงินสด ให้แนบ 
- บิลเงินสด 
- ใบสําคัญรับเงิน 
- สําเนาบัตรประชาชนของร้าน 

 ค่าจ้างขนส่งคน
โดยสาร พร้อม
สัมภาระ  
 
*หมายเหตุ : เอกสาร
สัญญาจ้างคนส่งคน
โดยสาร ต้องออกโดย
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาเท่า น้ัน โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะ ต้อง นํา เอกสาร
กํ า ห น ด ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ม า ย่ื น ท่ี
สถาบันวิ จัยฯ เพื่ อ
ออกสัญญาจ้างขนส่ง
คนโดยสาร 

-ค่ า จ้ า งขน ส่ ง
ค น โ ด ย ส า ร 
พร้อมสัมภาระ 
ประเภทรถตู้ (ไม่
เกิน 12 ที่น่ัง) ไม่
เ กิ น  8,000 
บาท/วัน/คัน 
 
-ค่ า จ้ า งขน ส่ ง
ค น โ ด ย ส า ร 
พร้อมสัมภาระ 
ประเภทรถบัส 
(ไม่เกิน 45 ที่น่ัง) 
ไ ม่ เ กิน  12,000 
บาท/วัน/คัน 

-ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบสําคัญรับเงิน 
-สําเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับเงิน 
-ใบเสนอราคา 
-ใบส่งมอบงาน 
-สัญญาจ้างคนส่งคน
โดยสารที่ออกโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เท่านั้น 
-สําเนาบัตรประชาชน
เจ้าของรถ 
-สําเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของรถ 
-ทะเบียนรถ 
-เอกสารกรมธรรม์ พรบ. 
รถยนต์ 
-สําเนาบัตรประชาชน 
และสํานาใบขับข่ีของผู้
ขับรถ- คําส่ังอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ 
- หนังสือมอบอํานาจ
พร้อมติดอากรสแตมป์ 
-กําหนดการ 

- ในสัญญาข้อที่ 8 ผู้ขนส่งไม่
ปฏิบัติตามสัญญาจ้างจะปรับ
เป็นจํานวนเงิน 100/วัน/คัน 
เท่าน้ัน 
- เจ้าของรถต้องเป็นผู้ทําสัญญา
ว่าจ้าง เสนอราคา ส่งมอบงาน 
และรับเงินค่าจ้าง เท่าน้ัน พร้อม
ติดอากรแสตมป์ 1 บาทต่อ
จํานวนเงิน 1,000 บาท 
-กรณีเป็นบุคคล (ใบสําคัญรับ
เ งิ น ) ต้ อ ง แ น บ สํ า เ น า บั ต ร
ประจําตัวประชาชนและสําเนา
บัตรใบอนุญาตขับรถ 
-หากเช่ารถมากกว่า 1 คัน 
เจ้าของรถไม่ใช่คนเดียวกันหรือ
คนละบริษัทต้องทําสัญญา
แยกกัน -หากเจ้าของรถมิใช่เป็น
ผู้ขับข่ีต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
จากเจ้าของรถให้บุคคลขับรถ
แทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 
บาท 
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หมวด รายการ อัตรา หลักฐาน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย ค่าจ้างขนส่งคน

โดยสาร พร้อม
สัมภาระ (ต่อ) 
 

 

-บันทึกขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
-สําเนาโครงการฯ 

- หากเจ้าของรถมอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนขับรถแทน ทําสัญญา
ว่าจ้าง เสนอราคา และรับเงิน 
ซ่ึ ง เ ป็นการกระทําการแทน
มากกว่า 1   รายการ ต้องระบุ
ในหนังสือมอบอํานาจให้ชัดเจน 
พร้อมติดอากรสแตมป์ 30 บาท 
- หากว่าจ้างรถแล้ว ไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่านํ้ามันหรือค่าเดินทาง
ไปราชการได้อีก เน่ืองจากต้อง
รวมอยู่ในราคาว่าจ้างรถ 

 ค่าเดินทางไปราชการ 
(ค่าท่ีพัก,ค่านํ้ามัน
เช้ือเพลิง, ค่าทาง
ด่วน) 

-ค่าห้องพัก กรณี
พักคู่เบิกจ่ายได้
ไม่เกินคนละ 
750 บาท -พัก
เด่ียว เบิกจ่ายได้
ไม่เกินคนละ 
1,200 บาท 
-เบี้ยเล้ียงได้วัน
ละ 240 บาท 
-กรณีเป็น
นักศึกษา เบิกจ่าย
ค่าห้องพักได้คน
ละ 375 บาท 
 

-เขียนใบรายงานการ
เดินทาง 
-คําส่ังอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ 
-คําส่ังอนุญาตให้
นักศึกษาเดินทางไป
ราชการจากอธิการบดี
เท่าน้ัน 
-ใบสําคัญรับเงิน, ใบเสร็จ
ค่านํ้ามัน, ค่าท่ีพัก, ค่า
ทางด่วน 
- Portfolio รายช่ือผู้เข้า
พัก 
-แบบขออนุญาตการใช้รถ 

- ค่า นํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนตัวเบิกจ่ายตามระยะทางท่ี
กํ า หนด ใ ห้ เ บิ กค่ า นํ้ า มั น ไ ด้
กิโลเมตรละ 4 บาท (ตรวจสอบ
ระยะทางของกรมทางหลวง) ใน
คําส่ังไปราชการต้องระบุเลข
ทะเบียนรถยนต์ พร้อมท้ังเขียน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหาก
เบิกค่านํ้ามันจะไม่สามารถเบิก
ค่าทางด่วนได้  
- ค่านํ้ามันรถตู้มหาวิทยาลัยค่า
ทางด่วนและค่าน้ํามันเบิกจ่าย 

  

 - กําหนดการ 
-บันทึกขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
-สําเนาโครงการฯ 

ตามใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จ
นํ้ามันรถตู้มหาวิทยาลัยระบุเลข
ทะเบียนรถตู้ คําส่ังอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ พร้อมท้ัง
เขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบฟอร์ม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และแบบขออนุญาต
การใช้รถตู้ 
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หมวด รายการ อัตรา หลักฐาน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการบริการ

วิชาการ 
เบิกจ่ายตามจริง -ใบเสร็จรับเงิน 

-ใบเสนอราคา และใบส่ง
มอบงาน (ในกรณีราคา
ต้ังแต่ 10,000 บาทข้ึน
ไป) 
-ภาพถ่ายวัสดุที่
นอกเหนือจากวัสดุ
สํานักงาน เช่น สารเคมี, 
ต้นไม้ เป็นต้น 
-บันทึกข้อความอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ 

-ไม่อนุมัติให้ซื้อวัสดุที่มีอายุการ
ใช้งานเกิน 1 ปี (วัสดุคงทน) ใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
-วัสดุที่มีราคาเกิน 5,000 บาท/
ช้ินจัดเป็นครุภัณฑ์ไม่สามารถ
จัดซื้อได้ในโครงการฯ 
-ไ ม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์
ฮาร์ดแวร์คอมพิว เตอร์  เ ช่น 
USB Flash Drive, External 
Hard disk, หมึกปริ้น ฯลฯ-ไม่
อนุมัติให้ซื้อวัสดุที่ไม่เก่ียวกับ 

   

-สําเนาโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการเส้ือ 
ของที่ระลึก (หากเบิกค่า
วิทยากร) ขนมขบเค้ียวต่างๆ 
นํ้าอัดลม (หากเบิกค่าอาหาร
ว่าง) 
-ต้องระบุรายละเอียดของวัสดุ
ประเภทสารเคมีและเวชภัณฑ์
ต่างๆ ที่เป็นช่ือภาษาอังกฤษต้อง
ระบุช่ือภาษาไทย พร้อมระบุ
เหตุผลในการใช้งาน 

 
หมายเหตุ :  
1. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามรายการงบประมาณท่ีระบุในการแจกแจงรายละเอียด
งบประมาณของเอกสารแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการเท่าน้ัน 
2. การลงนามผู้จ่ายเงินในใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสดจะต้องเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีอยู่ เลขท่ี 1 ถ.อู่ทอง
นอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300” ทุกคร้ัง  
3. บิลเงินสด : หากร้านค้าออกเป็นบิลเงินสดต้องแนบใบสําคัญรับเงิน(แบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา) พร้อมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนของร้าน/ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคร้ัง 
4. ใบเสร็จรับเงิน : หากใบเสร็จรับเงินของร้านค้าระบุเลขท่ีเล่มท่ีของใบเสร็จรับเงินด้วยการเขียนเอง จะต้องแนบ
ใบสําคัญรับเงิน(แบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของร้าน/ผู้รับผิดชอบโครงการทุก
คร้ัง 
5. ใบเสร็จรับเงินท่ีไม่มียอดรวมตัวอักษร เช่น แม็คโคร โลตัส ต้องแนบใบสําคัญรับเงิน (แบบฟอร์มสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) และสําเนาบัตรประชาชนของร้านค้า/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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6. ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย ต้องระบุนามผู้จ่ายเงินเป็นสังกัดหน่วยงานของผู้รับผิดชอบโครงการ และจะต้องระบุ
จํานวนช้ินและราคาต่อหน่วยของสินค้า 
7. การจ้างเหมาในลักษณะต่างๆ จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้างทุก
คร้ังพร้อมแนบภาพถ่ายงานท่ีว่าจ้างเหมา 
8. หากเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนต้ังแต่ 10,001 บาทข้ึนไป จะต้องแนบใบเสนอราคา, ใบส่งมอบงาน และ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของร้านค้าหรือผู้รับจ้างทุกคร้ัง 
9. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ จะต้องระบุวันท่ีไม่เกินจากวันท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ โดยยึดจากกําหนดการของ
โครงการ 
10. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ จะต้องเป็นฉบับเซ็นจริงทุกฉบับ และหากมีการแก้ไขข้อความโดยการลบด้วย
นํ้ายาลบคําผิด, ขีดทับ ผู้รับเงินจะต้องเซ็นช่ือกํากับทุกส่วนท่ีมีการแก้ไขข้อความ 
11. รายการเบิกจ่ายประเภทจัดซ้ือ – จัดจ้าง เช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาะต่างๆ ราคาต้ังแต่ 10,000 
บาทข้ึนไป ต้องมีคู่เทียบ โดยหากเป็นร้านค้า/บริษัท หรือบุคคลจะต้องเทียบในประเภทเดียวกัน 
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บทท่ี 7 
การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ และการสรุปผลการประเมินโครงการ 

 หลังจากที่คณาจารย์ได้รับการอนุมัติโครงการ และดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ส่ิงท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการจําเป็นต้องดําเนินการ คือ การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ และ
สรุปผลการประเมินโครงการ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินโครงการฯของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เท่าน้ัน โดยการจัดทํารูปเล่มรายงานผลการดําเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนหลังจากท่ี
ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จส้ิน และจัดส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาในรูปแบบฉบับร่างสมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบฟอร์มและข้อมูลก่อนการเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าเล่มปกอ่อนสีฟ้าอ่อนอัดสันกาว จํานวน 2 เล่ม พร้อมไฟล์แผ่นซีดี จํานวน 2 แผ่น เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรูปแบบการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการ มีดังต่อไปน้ี 

1. การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ(ฉบับสมบูรณ์) 
มีส่วนประกอบสําคัญดังต่อไปน้ี 

   1. หน้าปก 
  2. คํานํา 
  3. สารบัญ 
  4. รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการซ่ึงประกอบด้วย 

  - ช่ือโครงการ 
  - ประเด็นท่ีสอดคล้องกับผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

 - ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  - ผู้รับผิดชอบ/คณะผู้ดําเนินโครงการ/นักศึกษาร่วมโครงการ 
  - หลักการและเหตุผล 
  - วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  - ระยะเวลาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
  - สถานที่ดําเนินการ 
  - ผู้ประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ 
  - แผนการดําเนินงาน 
  - ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
  - จํานวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - โครงการน้ีจัดอยู่ในประเภท 

 - ผลการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 - ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อดําเนินการบริการ
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 
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 - มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
และความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 - มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 - โครงการน้ีสามารถนําผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน
การสอนหรือสร้างงานวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  - สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
  - งบประมาณรายจ่าย 
  - แผนการใช้งบประมาณ 
  - ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  - ความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
  - การติดตามประเมินผลโครงการ 
  - องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
  - รายละเอียดองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการบริการวิชาการ 
  - ปัญหา / อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
  -บทสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2560 
  - หลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
   1. เอกสารอนุมัติโครงการและโครงการ 
   2. คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 

 3. หนังสือตอบรับ/ หนังสือขอความอนุเคราะห์ / แบบสอบถามความต้องการของชุมชน
หรือองค์กร 

   4. ผลการสํารวจความต้องการของชุมชน 
   5. เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 6. หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอ่ืน ๆ 
   7. มคอ. 3 และมคอ. 5 ของรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
   8. เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยว-1ด 

 9. สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯพร้อมตัวอย่างแบบสํารวจ /แบบประเมิน / 
แบบสอบถาม  (หลังส้ินสุดโครงการ) 

   10. แบบฟอร์มการนําองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
   11. เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ / เอกสารประกอบการอบรม 
   12. ภาพกิจกรรม 
   13. อ่ืน ๆ   
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2. การสรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มการสรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการท่ี
ประกอบไปด้วยรายละเอียด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความพึงพอใจโดยรวม 2) ด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวม 3) 
ด้านการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยแบบฟอร์มดังกล่าวมีรายละเอียดสอดคล้องกับแบบประเมินโครงการ
บริการวิชาการ ในกรณีผู้รับผิดชอบโครงการไม่ใช้แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการและการสรุปผลการประเมิน
ดังกล่าวจะต้องขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการประเมินออกเป็น 3 ด้านดังข้างต้นที่กล่าวมา 
เพื่อการรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ีการสรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการต้องไม่นับ
รวมการเป็นวิทยากร 
 
สูตรการคํานวณ : 

ค่าเฉล่ียด้านความพึงพอใจ= (5W1+4W2+3W3+2W2+1W1) / n 
ค่าเฉล่ียด้านความรู้ความเข้าใจ= (5W1+4W2+3W3+2W2+1W1) / n 
ค่าเฉล่ียด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์= (5W1+4W2+3W3+2W2+1W1) / n 
โดยกําหนดให้  W1= จํานวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามในระดับมากท่ีสุดของแต่ละด้าน 
  W2= จํานวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามในระดับมากของแต่ละด้าน 
  W3= จํานวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามในระดับปานกลางของแต่ละด้าน 
  W4= จํานวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามในระดับน้อยของแต่ละด้าน 
  W5= จํานวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามในระดับน้อยท่ีสุดของแต่ละด้าน 

 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนผู้รับบริการท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ท่ีนําความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
X 100 

 จํานวนผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 55.00 ร้อยละ 65.00 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 95.00 
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บทท่ี 8 
การเขยีนบทสังเคราะห์โครงการบรกิารวชิาการ 

การเขียนบทสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการน้ันเป็นการเขียนบรรยายการบูรณาการองค์ความรู้จาก
โครงการบริการวิชาการโดยผ่านวงจร 3 ห่วงแห่งการสร้างองค์ความรู้ คือ 1)การเรียนการสอน 2)การวิจัย 3)การ
บริการวิชาการ โดยรวบรวมข้อมูลจากการเรียนการสอนและการวิจัย และสังเกตผลการดําเนินงานผ่านการบริการ
วิชาการแก่สังคม (ภาคปฏิบัติ) ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการจะต้องสรุปด้วยภาษาของ
ตนเอง ทั้งน้ีในรายละเอียดน้ันจะต้องระบุถึงองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

1. ผลการดําเนินงานโครงการท่ีแล้วเสร็จ : มีการผลการดําเนินงานอย่างไรบ้าง ดําเนินกิจกรรมท่ีใด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และใช้องค์ความรู้เรื่องใดในการบริการวิชาการ 

2. การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยน้ันมีแผนการดําเนินการอย่างไร และมีผลการบูรณาการ
อย่างไรหลังจากท่ีจัดกิจกรรมเสร็จส้ิน 

3. กลุ่มเป้าหมายน้ันได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการบริการ
วิชาการไปประยุกตืใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร 

4. ความพึงพอใจและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการบริการวิชาการน้ีเป็นอย่างไรบ้าง 

5. มีการประเมินผลการดําเนินโครงการจากแบบสอบถาม ตลอดจนการสังเกตการณ์เป็นอย่างไรบ้าง 

6. มีการติดตามผลการดําเนินโครงการหรือไม่อย่างไร และแนวโน้มในการดําเนินกิจกรรมการบริการ
วิชาการดังกล่าวได้อย่างต่อเน่ืองหรือไม่ 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 
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ภาคผนวก 2 
แบบฟอร์มการรายงานผลการดาํเนนิโครงการบรกิารวชิาการ
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ภาคผนวก 3 
แบบฟอร์มการสรุปผลการประเมนิโครงการบริการวชิาการ 
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ภาคผนวก 4 
แบบฟอร์มการนาํองคค์วามรู้ในการบรกิารวชิาการไปใช้ให้เกิดประโยชนต์่อสังคม
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ภาคผนวก 5 
แบบฟอร์มหนังสือความร่วมมอืทางวิชาการเพื่อการวจิัยและการบรกิารวชิาการ
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ภาคผนวก 6 
แบบฟอร์มนาํส่งเอกสารการเบกิจา่ยโครงการบริการวชิาการ 
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ภาคผนวก 7 
แบบฟอร์มใบสาํคญัรับเงิน 
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ภาคผนวก 8 
แบบฟอร์มใบเสนอราคา 
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ภาคผนวก 9 
แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน 
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ภาคผนวก 10 
แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการบรกิารวิชาการ 
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ภาคผนวก 11 
แบบฟอร์มใบเบิกจา่ยในการดาํเนนิทางไปราชการ ส่วนท่ี 1
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ภาคผนวก 12 
แบบฟอร์มคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ สว่นที่ 2 
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ภาคผนวก 13 
แบบฟอร์มสัญญาขนสง่คนโดยสาร  
(ออกให้โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเท่านั้น)
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ภาคผนวก 14 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ 
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ภาคผนวก 15 
แบบฟอร์มใบสาํคญัรับเงินสาํหรับวิทยากร 
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ภาคผนวก 16 
แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติงานของนกัศกึษา 
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ภาคผนวก 17 
แบบฟอร์มหลกัฐานการจา่ยเงนิอื่นๆ (แบบ บก. – กจ. 9) 
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ภาคผนวก 18 
แผนภูมิแสดงระยะทางระหวา่งจังหวดั (กิโลเมตร) โดยกรมทางหลวง 
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