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ก 
 

ค ำน ำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนครอบคลุมขั้นตอนการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน วิเคราะห์และ
สรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน ประชุมชี้แจงผลการส ารวจความต้องการของ
ประชาชนและแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
การวางแผนก าหนดและชี้แจงการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ การส่งข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการ การจัดท าแผนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ การพิจารณาแผนและข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการ การแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ การด าเนินโครงการบริการวิชาการ การ
ติดตามและประเมินการน าไปใช้ประโยชน์ความร่วมมือทางบริการวิชาการและรายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ การสรุปประเมินผลและน ารายงานต่อคณะกรรมการประจ าให้สามารถน ากระบวนการบริการ
วิชาการไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  
  คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

กระบวนการบริการวิชาการ ระบบงานการบริการวิชาการ 
 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริการวิชาการส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
 2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการบริการวิชาการ เริ่มตั้งแต่การส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน1 วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน2 ประชุมชี้แจง
ผลการส ารวจความต้องการของประชาชนและแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ3 การส่ง
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ4 การวางแผนก าหนดและชี้แจงการเสนอของบประมาณโครงการบริการ
วิชาการ5 การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ6 การจัดท าแผนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ7 การ
พิจารณาแผนและข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ8 การแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ9 
การด าเนินโครงการบริการวิชาการ10 การติดตามและประเมินการน าไปใช้ประโยชน์ความร่วมมือทางบริการ
วิชาการและรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 11 การสรุปประเมินผลและน ารายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน12  
 
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 เพ่ือให้ ได้ความต้องการที่แท้จริง 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

                                                 

 
 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

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  
 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. ผู้บริหารวิทยาลัย 
(คณบด/ีรองคณบดี) 

1.1 ก าหนดนโยบายการบริการวิชาการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปี
งบประมาณ  
1.3 พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  

2. จนท.บริหารงานทั่วไป 
 

2.1 ส ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2.2 วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
2.3 จัดท าแผนบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
2.4 ติดตามการด าเนินโครงการ 
2.5 สรุปผลการด าเนินงาน 

3. คณาจารย์ 3.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการส ารวจความต้องการของ
ประชาชนและแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  
3.2 ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
3.3 ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
3.4 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
3.5 สรุปเล่มร่างรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
3.6 ส่งเล่มรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ชุมชนและท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาและสร้างรายได้ 
ผู้รับบริการ : ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น   ความรู้และทักษะเพ่ือน ามาประกอบอาชีพและการสร้าง

รายได ้
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : นักศึกษา ได้รับความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า

กับการเรียนการสอน 
คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้

ทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงพาของสังคมได้ 
กฎหมาย/ระเบียบ :  - 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานการบริหารจัดการ

องค์กรประกอบด้วย  
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.2.5  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

บริการวิ ช าการตอบสนองความ
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) 
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP)  (ใหม่) 
 

 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (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. รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

1.1 เอกสารการประชุม
ชี้แจงแนวทางการส ารวจ
ความต้องการของชุมชน 
1.2 แบบส ารวจปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชน 
1.3 รายงานสรุปผลการ
ส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

2. การวางแผนก าหนดและเข้ารับฟัง
การชี้แจงการเสนอของบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ 
     
 

มิ.ย. รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ/
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

2.1 ปฏิทินการขอรับ
งบประมาณโครงการ
บริการวิชาการ 
2.2 เอกสารประกอบการ
ประชุม 
2.3 คู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศงานบริการ
วิชาการออนไลน์ (ASIS) 

3. การส่งข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการ 
    3.1 จัดท าแบบฟอร์มจัดตั้ง
งบประมาณบริการวิชาการ 
    3.2 จัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้
อาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการตามแบบฟอร์มในรูปแบบ

ก.ค. รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ/
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

3.1 บันทึกข้อความ
ประชาสัมพันธ์การส่ง
ข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการ 
3.2 แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและในระบบบริการวิชาการ
ออนไลน์ 
    3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการส่งโครงการบริการ
วิชาการ 
    3.4 รับ-ส่งเอกสารข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการน าส่งยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. การจัดท าแผนการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
    4.1 ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
บริการวิชาการให้ตรงตามผลการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะ
กรรมการฯ  
    4.2 จัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
    4.3 จัดท าแผนการน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงการบริการ
วิชาการ 

ส.ค. รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ/
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

4.1 แบบฟอร์มแผน
บริการวิชาการ 
4.2 เอกสารระเบียบวาระ
การประชุม 
4.3 แผนบริการวิชาการท่ี
ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการ 
 
 

5. การตรวจสอบและยืนยัน
งบประมาณและการยืมงบประมาณ
บริการวิชาการ 

ต.ค.ของ
ปีงบประมาณ

ถัดไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ/
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

5.1 ฏีกาการยืม
งบประมาณบริการ
วิชาการบริการวิชาการ 

6. การติดตามผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 

ต.ค.-มี.ค.ของ
ปีงบประมาณ

ถัดไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ/
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

6.1 แบบฟอร์มรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
 
 

7. การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการ
วิชาการ 

ต.ค.-ส.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ/
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

7.1 เอกสารการเบิกเงิน
จ่าย 
7.2 รายงานสรุปผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
8. การสรุปประเมินผลและน าผล
เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ/
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

8.1 รายงานสรุปผลการ
ประชุม 
8.2 แผนพัฒนา/ปรับปรุง
การให้บริการวิชาการ 

 
 

  
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

- แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
- เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 
- แบบฟอร์มรายงานผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
- แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  7.4.1 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปี
งบประมาณ 
  7.4.2 คู่มือบริการวิชาการ 
     
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปี
ถัดไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดประนอม สมันตเวคิน ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานบริการวิชาการในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
 โดยยินยอมให้นางสาว อัญชา แดงทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ น ากระบวนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 30 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป   
 

 ให้ไว้  ณ  วันที่  30 ธันวาคม 2564 

 

                      
         ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน 
                                                 (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) 

                
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 



 

 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 

 
 

 

 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

คณะผู้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
นางสาว อัญชา แดงทองดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



  

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


