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กระบวนการบริการวิชาการ ระบบงานการบริการวิชาการ 
 

1.วัตถุประสงค ์    
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริการวิชาการส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
 2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการบริการวิชาการ เริ่มตั้งแต่การส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน1 วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน2 ประชุมชี้แจง
ผลการส ารวจความต้องการของประชาชนและแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ3 
รวบรวมโครงการเพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา4 จัดท าแผนบริการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  5 ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ6 รวบรวม
รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน7 จัดท ารายงานสรุปผลประเมินความส าเร็จตาม
แผนบริการวิชาการและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 8 น าผลการประเมินมาปรับปรุง
แผน/พัฒนาการให้บริการวิชาการในปีถัดไป9  
 
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 าให้เกิดการพัฒนาเพื่อการพ่ึงพาตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 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  
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  การด าเนินการ หมายถึง การด าเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการด าเนินการจะต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา และงบประมาณตามท่ีก าหนด  
 การติดตามการด าเนินการ หมายถึง การจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบถึงการติดตาม
ผลการด าเนินงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ า
ทุกเดือน เพ่ือน าผลการติดตามเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 การรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมข้อมูลน 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 ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3.3 จัดท าแผนบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3.4 ติดตามการด าเนินโครงการ 
3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 

4. คณาจารย์ 4.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการส ารวจความต้องการของ
ประชาชนและแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  
4.2 ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
4.3 ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
4.4 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
4.5 สรุปเล่มร่างรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
4.6 ส่งเล่มรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ชุมชนและท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนสามารถสร้างรายได้และมีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

ผู้รับบริการ : ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น   มีความรู้และทักษะเพ่ือน ามาประกอบอาชีพและสร้าง
รายได ้

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : นักศึกษา ได้รับความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า
กับการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้
ทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงพาของสังคมได้ 

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 แนวทางท่ีเป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
5.2.4  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
5.2.5  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

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

 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

บริ การวิ ชาการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและสามารถ
น 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 ม.ิย. 1.1 แบบส ารวจปัญหาและความตอ้งการ

ของชมุชน

1.1 1 รอ้ยละของพืน้ทีช่มุชนทีม่ี

การส ารวจความตอ้งการ

รอ้ยละ 100

2 ม.ิย. 2.1 แบบฟอรม์การส ารวจปัญหาและความ

ตอ้งการของประชาชน

2.1 มผีลการส ารวจความตอ้งการของ

ชมุชนครบ 5 พืน้ที่

2 รายงานส ารวจความ

ตอ้งการของชมุชน

1 ฉบบั

3 ก.ค. 3.1 เอกสารประชมุชีแ้จง 3.1 3

4 ก.ค. 4.1 แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงการบรกิารวชิาการ4.1 4 รอ้ยละ 95

5 ส.ค.-ก.ย. 5.1 5.1 5

6 6.1 6.1 6 รอ้ยละ 95

7 7.1 เอกสารความรว่มมอืเพือ่การวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

7.1 7 รอ้ยละ 95

7.2

8 8.1 8.1 8 รอ้ยละ 100

9 9.1 รายงานสรปุผลประเมนิความส าเร็จ

ตามแผนบรกิารวชิาการ

9.1 มกีารรายงานผลการด าเนนิงานตาม

ตวับง่ชีข้องแผนการด าเนนิงาน

โครงการ และมกีารน าเสนอตอ่

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

9 รายงานสรปุผลประเมนิ

ความส าเร็จตามแผนบรกิาร

วชิาการทีผ่า่นการพจิารณา

ของคณะกรรมการ

1 ฉบบั

อาจารยส์ง่ขอ้เสนอโครงการบรกิาร

วชิาการทีเ่ขา้ระบบ

ระยะเวลาในการ

ด าเนนิการ

รอ้ยละของผลรวมประเมนิ 3

 ดา้นของโครงการบรกิาร

วชิาการ

ก.ค.

ของ

ปีงบประมา

ณถัดไป

รอ้ยละของขอ้เสนอ

โครงการบรกิารวชิาการทีส่ง่

เขา้ระบบ

รอ้ยละของอาจารยใ์นแตล่ะ

หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มประชมุ

รับทราบชีแ้จงแนวทาง

มอีาจารยจ์ากทกุหน่วยงานเขา้รว่ม

ประชมุชีแ้จงรับทราบแนวทางการ

ด าเนนิโครงการบรกิารวชิาการ

มกีารส ารวจความตอ้งการของ

ชมุชนครบ 5 พืน้ที่

การวางแผนและควบคมุคณุภาพ

เลม่รายงานผลการด าเนนิโครงการ

บรกิารวชิาการฉบบัสมบรูณ์

1 ฉบบั

รอ้ยละของโครงการบรกิาร

วชิาการทีด่ าเนนิการแลว้

เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

แผนบรกิารวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั

และหน่วยงาน

มกีารจัดโครงการบรกิารวชิาการตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

แบบประเมนิผลโครงการบรกิารวชิาการ

รอ้ยละของความถกูตอ้ง

และครบถว้นเลม่รายงาน

โครงการบรกิารวชิาการ

เลม่รายงานผลการด าเนนิโครงการ

บรกิารวชิาการฉบบัสมบรูณ์มคีวาม

ถกูตอ้งและครบถว้น

(รา่ง) รายงานผลการด าเนนิโครงการ

บรกิารวชิาการ

ผงักระบวนการปฏบิตังิาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏบิตังิาน  :  กระบวนการบรกิารวชิาการ

ข
ัน้
ต
อ
น

สถาบนัวจิยัและ

พฒันา

จนท.บรหิารงานท ัว่ไป/

จนท.หนว่ยงาน
คณาจารย์

อธกิารบด ี/

อนกุรรมการ / 

คณะกรรมการประจ า

สถาบนัวจิยัและ

พฒันา/คณะกรรมการ

คณะ/วทิยาลยั/

หนว่ยงาน

ชุมชนและทอ้งถ ิน่/

ผูร้บับรกิาร/

หนว่ยงานภายนอก

เป้าหมาย

เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง จดุควบคมุ

ก
า
ร
ว
า
ง
แ
ผ
น

มแีผนการบรกิารวชิาการที่

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ชมุชนและทอ้งถิน่

แผนการบรกิารวชิาการ

ไดรั้บการพจิารณาอนุมัติ

จากคณะกรรมการ

ก
า
ร
ด
 า
เน
นิ
ง
า
น

ก
า
ร
ด
 า
เน
นิ
ง
า
น

รอ้ยละ 5

ดชันวีดั (kqi)

ต
ดิ
ต
า
ม
ก
า
ร

ด
 า
เน
นิ
ง
า
น

ต.ค.-ม.ีค.

ของ

ปีงบประมา

ณถัดไป

เม.ย.-ม.ิย.

ของ

ปีงบประมา

ณถัดไป

ส.ค.

ของ

ปีงบประมา

ณถัดไป

มกีารตดิตามผลการด าเนนิงาน

โครงการบรกิารวชิาการใหบ้รรลุ

เป้าหมายทีก่ าหนด 3 ดา้น (ความ

พงึพอใจ/ความรูค้วามเขา้ใจ/การน า

ความรูไ้ปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ) รอ้ยละ

 95

ป
ร
ะเ
ม
นิ
ผ
ล
แ
ล
ะป
ร
บั
ป
ร
งุ

เร ิม่ตน้ 

ประกาศผลการ
พจิาณาการ

โครงการบรกิาร

ส ารวจปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 

ประชมุชีแ้จงผลการส ารวจความตอ้งการของประชาชนและ 

แนวทางการขอรบัทุนสนับสนุนโครงการบรกิารวชิาการ 

3 

 สง่ขอ้เสนอโครงการ

บรกิารวชิาการและสง่

พจิารณา
แผนและ

ไม่มขีอ้แกไ้ข 

ด าเนินการโครงการ/

กจิกรรมบรกิารวชิาการ  

การปฎิบติังานทัว่ไป  การตดัสินใจ    เร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังาน Work Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั 

FM-xx-yy 

แบบฟอร์ม 

WI-xx-yy QM-xx-yy 

1 

6 

ตดิตามและประเมนิการน าไปใชป้ระโยชนค์วามรว่มมอืทางบรกิารวชิาการ 

และรายงานผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ 

6 

7 

จดัท ารายงานสรปุผลประเมนิความส าเรจ็ตามแผนบรกิารวชิาการ
และเสนอเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

รวบรวมรายงานผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการของหน่วยงาน 

9 

4 

วเิคราะหแ์ละสรปุผลการ 

ส ารวจปัญหาและความตอ้งการของ

2 

รวบรวมโครงการเพือ่จดัท า
แผนบรกิารวชิาการ และ
เสนอตอ่คณะกรรมการฯ 

จดัท าแผนบรกิารวชิาการ 

5 

มขีอ้แกไ้ข 

พจิารณา
และ

8 



ระยะเวลาในการ

ด าเนนิการ

การวางแผนและควบคมุคณุภาพ

ผงักระบวนการปฏบิตังิาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏบิตังิาน  :  กระบวนการบรกิารวชิาการ

ข
ัน้
ต
อ
น

สถาบนัวจิยัและ

พฒันา

จนท.บรหิารงานท ัว่ไป/

จนท.หนว่ยงาน
คณาจารย์

อธกิารบด ี/

อนกุรรมการ / 

คณะกรรมการประจ า

สถาบนัวจิยัและ

พฒันา/คณะกรรมการ

คณะ/วทิยาลยั/

หนว่ยงาน

ชุมชนและทอ้งถ ิน่/

ผูร้บับรกิาร/

หนว่ยงานภายนอก

เป้าหมาย

เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง จดุควบคมุ

ดชันวีดั (kqi)

การปฎิบติังานทัว่ไป  การตดัสินใจ    เร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังาน Work Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั 

FM-xx-yy 

แบบฟอร์ม 

WI-xx-yy QM-xx-yy 

10 10 10 10 รอ้ยละความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของรายงานการ

ประชมุ

รอ้ยละ 100

ผูอ้นมุตั ิ ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั (KQI) เป้าหมาย

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สวุรยี ์ยอดฉมิ)

ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา

 วนัที ่23 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2561

รอ้ยละ 

≥70.00

รอ้ยละของผูรั้บบรกิารไดรั้บ

ประโยชนต์ามนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธกิารหรอื

การน าความรูไ้ปใช ้

ประโยชนใ์นชวีติประจ าวนั 

(แผนปฏบิตักิารดา้นการ

บรกิารวชิาการ)*

ก.ย.

ของ

ปีงบประมา

ณถัดไป

ป
ร
ะเ
ม
นิ
ผ
ล
แ
ล
ะป
ร
บั
ป
ร
งุ

รายงานการประชมุประจ าหน่วยงาน มรีายงานการประชมุประจ าหน่วยงาน

สิน้สดุ 

น าผลการประเมนิมา
ปรบัปรงุแผน/

พฒันาการใหบ้รกิาร
วชิาการในปีถดัไป 

10 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 



1 ม.ิย. 1.1 แบบส ำรวจปญัหำและควำมตอ้งกำรของชุมชน 1.1 1 ร้อยละของพื้นที่ชุมชนที่มกีำรส ำรวจ

ควำมตอ้งกำร

ร้อยละ 100

2 ม.ิย. 2.1 แบบฟอร์มกำรส ำรวจปญัหำและควำมตอ้งกำรของ

ประชำชน

2.1 มผีลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชนครบ 5 พื้นที่ 2 รำยงำนส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชน 1 ฉบบั

3 ก.ค. 3.1 เอกสำรประชุมชี้แจง 3.1 3

4 ก.ค. 4.1 4.1 4 ร้อยละ 95

5 ส.ค.-ก.ย. 5.1 5.1 5

6 6.1 6.1 6 ร้อยละ 95

6.2 แบบประเมนิผลโครงกำรบริกำรวชิำกำร 6.2 มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรบริกำรวชิำกำร

ใหบ้รรลเุปำ้หมำยที่ก ำหนด 3 ดำ้น (ควำมพงึพอใจ/

ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ/กำรน ำควำมรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง) 

ร้อยละ 95

ร้อยละของผลรวมประเมนิ 3 ดำ้นของ

โครงกำรบริกำรวชิำกำร

ร้อยละ 95

6.3

แบบฟอร์มขอ้เสนอโครงกำรบริกำรวชิำกำร

ต.ค.-ม.ีค.

ของ

ปงีบประมำณ

ถดัไป

ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏบิัติงาน  :  กระบวนการบรกิารวิชาการ

ขั้น
ตอ

น

ชมุชนและท้องถิน่ สถาบันวิจยัและพฒันา คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
จนท.บรหิารงานท่ัวไป/

จนท.หน่วยงาน
คณาจารย์

อธกิารบด ี/อนุกรรมการ / 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจยั

และพฒันา/คณะกรรมการอืน่ ๆ

ระยะเวลาในการ

ด าเนนิการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ดัชนวัีด (kqi) เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จดุควบคุม

กา
รว
าง
แผ

น

มกีำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชนครบ 5 พื้นที่

มอีำจำรย์จำกทกุหนว่ยงำนเขำ้ร่วมประชุมชี้แจง

รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนนิโครงกำรบริกำรวชิำกำร

ร้อยละของอำจำรย์ในแตล่ะหนว่ยงำนที่

เขำ้ร่วมประชุมรับทรำบชี้แจงแนวทำง

ร้อยละ 5

กา
รด

 าเ
นนิ

งา
น

อำจำรย์สง่ขอ้เสนอโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่เขำ้ระบบ ร้อยละของขอ้เสนอโครงกำรบริกำร

วชิำกำรที่สง่เขำ้ระบบ

แผนบริกำรวชิำกำรระดบัมหำวทิยำลยัและหนว่ยงำน มแีผนกำรบริกำรวชิำกำรที่สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร

ของชุมชนและทอ้งถิ่น

แผนกำรบริกำรวชิำกำรไดรั้บกำร

พจิำรณำอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร

1 ฉบบั

ติด
ตา

มก
าร
ด า

เน
นิง

าน

(ร่ำง) รำยงำนผลกำรด ำเนนิโครงกำรบริกำรวชิำกำร

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรบริกำรวชิำกำร มกีำรจัดโครงกำรบริกำรวชิำกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละของโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด

เร่ิมตน้

ส ำรวจปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชน

ประชุมช้ีแจงผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนและ

แนวทำงกำรขอรับทุนสนับสนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำร

3

พจิำรณำแผน
และโครงกำร

ไมม่ขี้อแก้ไข

อบรม/ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/กำร
สร้ำงอำชีพ

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

1

6

ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรบริกำรวิชำกำร

6

วเิครำะห์และสรุปผลกำร

ส ำรวจปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชน

2

รวบรวมโครงกำรเพื่อจัดท ำแผน
บริกำรวิชำกำร และเสนอต่อคณะ

กรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำ

จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำร

ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหนว่ยงำน

5

มขี้อแก้ไข
ส่งขอ้เสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำร

และส่งเข้ำระบบ

4



ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏบิัติงาน  :  กระบวนการบรกิารวิชาการ

ขั้น
ตอ

น

ชมุชนและท้องถิน่ สถาบันวิจยัและพฒันา คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
จนท.บรหิารงานท่ัวไป/

จนท.หน่วยงาน
คณาจารย์

อธกิารบด ี/อนุกรรมการ / 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจยั

และพฒันา/คณะกรรมการอืน่ ๆ

ระยะเวลาในการ

ด าเนนิการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ดัชนวัีด (kqi) เป้าหมาย

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จดุควบคุม

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

7 7.1 7.1 7 ร้อยละ 100

8 8.1 รำยงำนสรุปผลประเมนิควำมส ำเร็จตำมแผนบริกำร

วชิำกำร

8.1 มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวับง่ชี้ของ

แผนกำรด ำเนนิงำนโครงกำร และมกีำรน ำเสนอตอ่

คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

8 รำยงำนสรุปผลประเมนิควำมส ำเร็จ

ตำมแผนบริกำรวชิำกำรที่ผ่ำนกำร

พจิำรณำของคณะกรรมกำร

1 ฉบบั

9 9.1 9.1 9 ร้อยละควำมถกูตอ้งและครบถว้นของ

รำยงำนกำรประชุม

ร้อยละ 100

ผู้อนุมัติ ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ (KQI) เป้าหมาย

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุวรยี ์ยอดฉมิ)

ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพฒันา

 วันท่ี 21 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส.ค.

ของ

ปงีบประมำณ

ถดัไป

ก.ย.

ของ

ปงีบประมำณ

ถดัไป

รำยงำนกำรประชุมประจ ำหนว่ยงำน มรีำยงำนกำรประชุมประจ ำหนว่ยงำน

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ

กำรใหบ้ริกำรวชิำกำรแกส่งัคมตำม

เกณฑม์ำตรฐำนอุดมศกึษำที่ก ำหนด

ปร
ะเ
มิน

ผล
แล

ะป
รับ

ปร
ุง

ก.ค.

ของ

ปงีบประมำณ

ถดัไป

เลม่รำยงำนผลกำรด ำเนนิโครงกำรบริกำรวชิำกำรฉบบั

สมบรูณ์

5

ร้อยละของควำมถกูตอ้งและครบถว้น

เลม่รำยงำนโครงกำรบริกำรวชิำกำร

เลม่รำยงำนผลกำรด ำเนนิโครงกำรบริกำรวชิำกำรฉบบั

สมบรูณ์มคีวำมถกูตอ้งและครบถว้น

สิน้สุด

จัดท ำรำยงำนสรุปผลประเมินควำมส ำเร็จตำมแผนบริกำรวิชำกำรและเสนอเข้ำท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน

รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนนิโครงกำรบริกำรวิชำกำรของหน่วยงำน

น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
แผน/พัฒนำกำรให้บริกำร

วชิำกำรในปีถัดไป

9

พจิำรณำและ
ข้อเสนอแนะ

8

7



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. การส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 
   1.1 เขียนโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือการส ารวจปัญหาและความ
ต้องการในพื้นที่เป้าหมาย 
   1.2 จัดท าก าหนดการจัดกิจกรรม
การส ารวจความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 
   1.3 ประสานงานกับหน่วยงาน/
ท้องถิ่น 
   1.4 จัดกิจกรรมส ารวจความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น (ประชุม/
เสวนา/ระดมสมอง) 
   1.5 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น 

มิ.ย. ฝ่ายบริการวิชาการ 1.1 เอกสารการประชุม
ชี้แจงแนวทางการส ารวจ
ความต้องการของชุมชน 
1.2 แบบส ารวจปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชน 
1.3 รายงานสรุปผลการ
ส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

2. วิเคราะห์และสรุปผลการ 
ส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

มิ.ย. ฝ่ายบริการวิชาการ แบบฟอร์มการส ารวจ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 

3. ประชุมชี้แจงผลการส ารวจความ
ต้องการของประชาชนและ 
แนวทางการขอรับทุนสนับสนุน
โครงการบริการวิชาการ 

ก.ค. ฝ่ายบริการวิชาการ เอกสารการประชุมชี้แจง 
 

4. รวบรวมโครงการเพ่ือจัดท าแผน
บริการวิชาการ และเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ เพ่ือพิจารณา 

ก.ค ฝ่ายบริการวิชาการ แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการ 

5. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน 
    5.1 ปรับรายละเอียดโครงการ
บริการวิชาการให้ตรงตามผลการ

ส.ค.-ก.ย. ฝ่ายบริการวิชาการ แผนบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จัดสรรงบประมาณของคณะ
กรรมการฯ 
    5.2 จัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 
    5.3 จัดท าแผนการน าไปใช"
ประโยชน์ของโครงการบริการ
วิชาการ 
6. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
บริการวิชาการ 
    6.1 จัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้
คณะ/วิทยาลัยรายงานผลการด าเนิน 
งานโครงการบริการวิชาการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 3 ด้าน (ความพึง
พอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง) 
    6.2 รวบรวมเล่มรายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการฉบับ
ร่างสมบูรณ์เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของโครงการบริการวิชาการ 

ต.ค.-มี.ค.ของ
ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายบริการวิชาการ 6.1 แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ 
6.2 แบบประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ 
6.3 (ร่าง) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ 

7. รวบรวมรายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการของ
หน่วยงาน 
    7.1 รวบรวมเล่มรายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการฉบับ
สมบูรณ์     

ก.ค.ของ
ปีงบประมาณ

ถัดไป 

ฝ่ายบริการวิชาการ 7.1 เล่มรายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ 

8. จัดท ารายงานสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามแผนบริการวิชาการ
และเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
    8.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงาน

ส.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายบริการวิชาการ รายงานสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามแผน
บริการวิชาการ 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ  
9. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
แผน/พัฒนาการให้บริการวิชาการใน
ปีถัดไป 
    9.1 รายงานผลการประเมิน
โครงการบริการวิชาการและน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายบริการวิชาการ รายงานการประชุม
ประจ าหน่วยงานรายงาน
การประชุมประจ า
หน่วยงาน 
 
 

  
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

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

 
7.4 เอกสารอ้างอิง 

  7.4.1 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประ จ าปี
งบประมาณ 
  7.4.2 คู่มือบริการวิชาการ 
     
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปี
ถัดไป 

ฝ่ายบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูค าชะโนด ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
วิชาการ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานบริการวิชาการในฐานะผู้บังคับบัญชาและ
ดูแลของฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา น ากระบวนการปฏิบัติงาน
บริการวิชาการ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   
 

 ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
      
          
  
 (รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ) 

                
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 

 

 



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัย        
และบริการวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการส ารวจ      
ความต้องการของชุมชน 

 
 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

คณะผู้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุรีย์  ยอดฉิม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ ์ภูค าชะโนด  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ 
4. นางสาวพรทิพย์  เรืองปราชญ์   หัวหน้าส านักงาน 

  5. นายฉัตรไชย  ดิษฐ์เจริญ   หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                ประกันคุณภาพ 

6. นางสาวจุไรรัตน์  ต๊อดแก้ว   ฝ่ายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                ประกันคุณภาพ 

7. นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล   หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ   
8. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ ์   ฝ่ายบริการวิชาการ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงดุสิต  เขตดสุิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


