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กระบวนการบริการวชิาการ ระบบงานการบริการวิชาการ

1.วัตถุประสงค์
1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริการวิชาการสําหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง
2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการวิชาการของ

หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมข้ันตอนการบริการวิชาการ เริ่มต้ังแต่การสํารวจปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน1 วิเคราะห์และสรุปผลการสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน2 ประชุมช้ีแจง
ผลการสํารวจความต้องการของประชาชนและแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ3 
รวบรวมโครงการเพ่ือจัดทําแผนบริการวิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา4 จัดทําแผนบริการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 5 ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ6 รวบรวม
รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน7 จัดทํารายงานสรุปผลประเมินความสําเร็จตาม
แผนบริการวิชาการและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน8 นําผลการประเมินมาปรับปรุง
แผน/พัฒนาการให้บริการวิชาการในปีถัดไป9  

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน รัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
ตลอดจนการสร้างหรือเสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้เหมาะสมกับสังคมไทย และการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย 

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน หมายถึง การยึดชุมชนเป็นหลัก ประชาชนต้องร่วมมือกัน 
ช่วยเหลือกัน พ่ึงตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการร่วมมือของประชาชนสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายของชาวบ้าน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปสนับสนุนให้
ตรงกับความต้องการ อันจะทําให้เกิดการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชนได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

การสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน หมายถึง การสํารวจปัญหาและความต้องการ
ของการด้านการบริการวิชาการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ความต้องการที่แท้จริง โดยใช้การมีส่วนร่วม
จากชุมชน  จัดประชุมเพ่ือหาความต้องการโดยเชิญชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
ปัญหาและความต้องการให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ   

การวางแผนและอนุมัติแผน หมายถึง การจัดทําแผนการบริการวิชาการโดยผู้บริหาร คณาจารย์ และ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแผนบริการวิชาการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย การ

ประชุมชี้แจงแผนการบริการวิชาการ หมายถึง การจัดประชุมช้ีแจงแผนการบริการวิชาการให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ อาทิ  ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการบริการ
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วิชาการทุกคนเพ่ือให้ทราบถึงตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขั้นตอน กระบวนการ ปฏิทินการดําเนินงาน แบบฟอร์ม 
ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามและการสรุปผลการดําเนินงาน ให้รับทราบโดยทั่วกัน  

การดําเนินการ หมายถึง การดําเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการดําเนินการจะต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา และงบประมาณตามท่ีกําหนด  

การติดตามการดําเนินการ หมายถึง การจัดประชุมช้ีแจงผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบถึงการติดตาม
ผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ทั้งน้ีให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มที่กําหนดเป็นประจํา
ทุกเดือน เพ่ือนําผลการติดตามเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

การรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มที่กําหนด เพ่ือรวบรวมข้อมูลนําเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป   

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1.1 กําหนดนโยบายการบริการวิชาการ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจําปี
งบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย 
1.3 พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  

2. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
(คณบดี/ผู้อํานวยการ) 

2.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
2.2 ช้ีแจงแนวทางการดําเนินกระบวนการบริการวิชาการ 

3. จนท.บริหารงานทั่วไป/
จนท.หน่วยงาน 

3.1 สํารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3.2 วิเคราะห์และสรุปผลการสํารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3.3 จัดทําแผนบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3.4 ติดตามการดําเนินโครงการ 
3.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

4. คณาจารย์ 4.1 เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงผลการสํารวจความต้องการของ
ประชาชนและแนวทางการจัดทําข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  
4.2 ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
4.3 ดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
4.5 สรุปเล่มรา่งรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
4.6 ส่งเล่มรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ ์
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รบับริการ/ 
ผู้มีส่วนได/้ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ชุมชนและท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนสามารถสร้างรายได้และมีความเข้มแขง็
อย่างย่ังยืน 

ผู้รับบริการ : ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น   มีความรู้และทักษะเพ่ือนํามาประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : นักศึกษา ได้รับความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า
กับการเรียนการสอน ทําให้นักศึกษาเกิดทักษะที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้
ทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงพาของสังคมได้ 

กฎหมาย/ระเบียบ : - 

  5.2 กฎ ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในการดําเนินงานการบริหารจัดการองค์กร

ประกอบด้วย  
5.2.1  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.2.2  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
5.2.3  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็น

เลิศ ฉบับปี 2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ 
5.2.4  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
5.2.5  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

6. ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ

ข้อกําหนดท่ีสาํคัญ 

ที่มาของข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบยีบ 
ข้อบังคบั ผู้ส่งมอบ ผู้เรียน/ผู้รบั 

บริการ 
ผู้มีส่วนได/้ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 
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ข้อกําหนดท่ีสาํคัญ 

ที่มาของข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบยีบ 
ข้อบังคบั ผู้ส่งมอบ ผู้เรียน/ผู้รบั 

บริการ 
ผู้มีส่วนได/้ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

บ ริการ วิชาการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

    - 



ิ ิ  

7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
  7.1 กระบวนการปฏบิัตงิานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)   
 7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (Quality Work Procedure :QWP)    

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ
 

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



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 



10คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

คําจํากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. การสํารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
   1.1 เขียนโครงการบริการวิชาการเพ่ือการ
สํารวจปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่
เป้าหมาย 
   1.2 จัดทํากําหนดการจัดกิจกรรมการ
สํารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
   1.3 ประสานงานกับหน่วยงาน/ท้องถิ่น 
   1.4 จัดกิจกรรมสํารวจความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น (ประชุม/เสวนา/ระดมสมอง) 
   1.5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการสํารวจความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 

มิ.ย. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1.1 เอกสารการประชุมช้ีแจง
แนวทางการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน 
1.2 แบบสํารวจปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 
1.3 รายงานสรุปผลการสํารวจ
ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

2. วิเคราะห์และสรุปผลการ
สํารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

มิ.ย. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มการสํารวจปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชน 

3. ประชุมช้ีแจงผลการสํารวจความต้องการ
ของประชาชนและ 
แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการ 

ก.ค. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เอกสารการประชุมช้ีแจง 

4. รวบรวมโครงการเพ่ือจัดทําแผนบริการ
วิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณา 

ก.ค ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ 

5. จัดทําแผนบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 
    5.1 ปรับรายละเอียดโครงการบริการ
วิชาการให้ตรงตามผลการจัดสรร
งบประมาณของคณะกรรมการฯ 
    5.2 จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปี

ส.ค.-ก.ย. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แผนบริการวิชาการระดับ 
หน่วยงาน 
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วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ (QWI) 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

คําจํากัดความ : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

งบประมาณระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน 
    5.3 จัดทําแผนการนําไปใช"ประโยชน์
ของโครงการบริการวิชาการ 
6. ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการ
วิชาการ 
    6.1 จัดทําบันทึกข้อความแจ้งให้คณะ/
วิทยาลัยรายงานผลการดําเนิน 
งานโครงการบริการวิชาการให้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด 3 ด้าน (ความพึงพอใจ/
ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง) 
    6.2 รวบรวมเล่มรายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการฉบับร่างสมบูรณ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ
บริการวิชาการ 

ต.ค.-มี.ค.ของ
ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 6.1 แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ 
6.2 แบบประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการ 
6.3 (ร่าง) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ 

7. รวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการของหน่วยงาน 
    7.1 รวบรวมเล่มรายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์     

ก.ค.ของ
ปีงบประมาณ

ถัดไป 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 7.1 เลม่รายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการฉบับ
สมบูรณ ์

8. จัดทํารายงานสรุปผลประเมินความสําเร็จ
ตามแผนบริการวิชาการและเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
    8.1 รวบรวมผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนการดําเนินงานโครงการ  

ส.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานสรุปผลประเมิน
ความสําเร็จตามแผนบริการ
วิชาการ 

9. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน/
พัฒนาการให้บริการวิชาการในปีถัดไป 
    9.1 รายงานผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานการประชุมประจํา
หน่วยงานรายงานการประชุม
ประจําหน่วยงาน 
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7.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

- แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
- เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 
- แบบฟอร์มรายงานผลการสํารวจความต้องการของชุมชน 
- แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ 

7.4 เอกสารอ้างอิง 
7.4.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจําปีงบประมาณ 
7.4.2 คู่มือบริการวิชาการ 

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาทีก่ําหนด 

ระดับ 5

9. ระบบตดิตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ น้ัน มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

กระบวนการ ดังน้ี 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับ 
1. กําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยแ
ละบริการวิชาการ 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝะายวิจัยแ
ละบริการวิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝะายวิจัยแ
ละบริการวิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ รองคณบดีฝะายวิจัยแ
ละบริการวิชาการ  

5. นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝะายวิจัยแ
ละบริการวิชาการ  
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ฝ่ายบริการวิชาการ รองคณบดีฝะายวิจัยแ
ละบริการวิชาการ 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการให้ระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 

คู่มือปฏิบัตงิานกระบวนการบริการวิชาการ



 
 
 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เวสน์  ต าแหน่ง คณบดี ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับกระบวนการบริการวิชาการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
     โดยยินยอมให้ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ น ากระบวนการบริการวิชาการ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่  ๒๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป   
 
 

            ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
          
        
 
 
 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เวสน์) 
  คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

คู่มือปฏิบัตงิานกระบวนการบริการวิชาการ



คณะผู้จัดท ำ 

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริกำรวิชำกำร 
 

 1. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ                     มูลประมุข         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. นายณัฐภัทร                            ไชยบูรณ์               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นายปรุงศักดิ์                            เชิดชู                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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