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คำนำ 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู นี้ จัดทำข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปน

แนวทางในการดำเนินงานการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานดานกาบริการวิชาการ 

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสามารถนำกระบวนการบริการวิชาการไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม

ศัพทเฉพาะ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี

เก่ียวของ 6) ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 

 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกำหนดของคูมือฉบับ

นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสรางองคความรูในแหลง 

 

 

 

 
             คณะผูจัดทำ 

      ธันวาคม 2564  
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 3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

สารบัญ 

 
เรื่อง หนา 

  

คำนำ  

สารบัญ  

1. วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 5 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 5 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 5 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 6 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 6 

6. ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 7 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8 

    7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน 8 

            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม) 8 

            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม) 9 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน 10 

 7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงาน 11 

 7.4 เอกสารอางอิง 11 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 

9. ระบบติดตามประเมินผล 11 

  

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู  

ภาคผนวก ข แบบฟอรมท่ีใชปฏิบัติงาน 

   แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

   แบบฟอรมสรุปการนำองคความรูไปใชประโยชน 

   แบบฟอรมการสรุปผลการประเมินโครงการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 
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 4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

   แบบฟอรมนำสงเอกสารการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

     แบบฟอรมเอกสารประกอบการเบิกจาย อ่ืนๆ 

     แบบฟอรมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการสรางองคความรู 

     ในแหลงเรียนรู 
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 5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

1. วัตถปุระสงค     

 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู สำหรับบุคลากรท่ี

เก่ียวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดกิจกรรมสำรวจความตองการของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ข้ันตอนการเขียนโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับ งบประมาณบริการวิชาการและเพื่อสํารวจปญหาและความ

ตองการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัย ข้ันตอนการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

การสรางองคความรูในแหลงเรียนรู ข้ันตอนการจัดทํากําหนดการจัดกิจกรรมการสํารวจ ความตองการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัย ข้ันตอนการประสานงานกับคณะ /หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้ันตอน

การจัดทำรายานสรุปผลการดำเนินการสำรวจความตองการกอนจะสรางองคความรูในแหลงเรียนรู ข้ันตอนการจัด

ประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการเลือกความตองการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดโครงการการสราง

องคความรูในแหลงเรียนรู ข้ันตอนการดำเนินโครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู ข้ันตอนการประเมินผลการ

นำไปใชประโยชนของโครงการบริการวิชาการ ข้ันตอนการประเมินผลสำเร็จของการบรูณาการงานโครงการการสรางองค

ความรูในแหลงเรียนรู กับการเรียนการสอน ข้ันตอนการการเบิกจายเงินโครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

และข้ันตอนการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิโครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

   

3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสำหรับเทียบกำหนด ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจ

หรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทำได โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดาน

ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจำเปนตองกำหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย 

 องคความรู หมายถึง  หมายถึงความรูท่ีอยูในศาสตร ไดแก ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ท่ีอยูใน

ตำรา อยูในหองสมุด ซ่ึงอยูภายนอกตัวบุคคล ท่ีสั่งสมกันมาเพ่ือใหคนรุนหลังไดเรียนรู โครงสรางความรู หมายถึง 

ความรูท่ีอยูภายในตัวบุคคล ท่ีเกิดจากการเรียนรูของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงไมไดลอกเลียนมาจากองคความรู แตผูเรียน

ตองสรางข้ึนมาดวยตนเอง เปนความรูท่ีเกิดข้ึนใหม เม่ือพัฒนาโครงสรางความรูตอไปก็สามารถสรางผลงานเปน

องคความรูใหคนอ่ืนคนควาได องคความรู เปนความรูท่ีเกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการถายทอด

จากประสบการณ หรือ จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถนำไปใชได
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 6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

โดยตรง หรือสามารถนำมาปรับใชได เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณหรืองานท่ีกระทำอยูเปนความรูท่ีเกิดข้ึนตอเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง โดยความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถนำไปใชในลักษณะตาง ๆ ได 

 แหลงเรียนรู หมายถึง คือ ถ่ิน ท่ีอยู บริเวณ บอเกิด แหง ท่ีหรือศูนยความรูท่ีใหเขาไปศึกษาหาความรู 

ความเขาใจ และความชำนาญ ซ่ึงแหลงเรียนรูจึงอาจเปนไปไดท้ังสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ หรือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน เปนได

ท้ังบุคคล สิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต และแหลงเรียนรูอาจจะอยูในหองเรียนในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได 

  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

  

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

ผูบริหารระดับมหาวทิยาลัย

(อธิการบดี) 

อนุมัติโครงการประชุมชี้แจงการขอรับ งบประมาณโครงการการสรางองคความรู

ในแหลงเรียนรู 

ผูบริหารระดับหนวยงาน 

(คณบดี/รองคณบด/ี

ผูอำนวยการสถาบนัวิจัยและ

พัฒนา) 

1. ลงนามแตงตัง้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสรางองคความรูในแหลง

เรียนรู 

2. ติดตามและประเมินผลการจดัการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 

คณะกรรมการดำเนินงาน  1.ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมสำรวจความตองการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.ประเมินผลสำเร็จของการบรูณาการงานโครงการการสรางองคความรูในแหลง

เรียนรู กับการเรียนการสอน 

 

จนท.ฝายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1. เขียนโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับ งบประมาณบริการวิชาการและเพื่อ

สํารวจปญหาและความตองการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / มหาวทิยาลัย 

2. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการสรางองคความรูในแหลง

เรียนรู 

3. ประสานงานกับคณะ /หนวยงานภายในมหาวิทยาลยั 

4. จัดทำรายานสรุปผลการดำเนินการสำรวจความตองการกอนจะสรางองคความรู

ในแหลงเรียนรู 

5. ดำเนินโครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

6. การเบิกจายเงินโครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

         - ไมมี- 
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 7 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 
ความตองการ 

ผูสงมอบ : ชุนชนและทองถ่ิน ไดรับความรูและทักษะเพ่ือนำมาประกอบอาชีพและ

การสรางรายไดสูชุมชนและครัวเรอืน 

ผูรับบริการ : ประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน/ 

นักศึกษา/บุคคลท่ัวไป 

ไดรับความรูและทักษะเพ่ือนำมาประกอบอาชีพและ

การสรางรายไดสูชุมชนและครัวเรอืน 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : ประชาชนในชุมชนและ 

ทองถ่ิน/นักศึกษา 

ไดรับองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการการบริการ

วิชาการเขากับการเรียนการสอน 

คูความรวมมือ : หนวยงานภาครัฐ/เอกชน การมีสวนรวมในการสรางองคความรูใหเกิดแกชุมชน

และทองถ่ิน 

5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 

    5.2.1 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 

6. ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 

  

 

 

ขอกำหนดท่ีสำคัญ 

 ท่ีมาของขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวนได/ 

สวนเสีย 

คูความ

รวมมือ 

องคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนตอบสนองความตองการ

ของผูเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู 

 

 

    - 
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 8 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 
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 10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

 

 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 

การบริการวิชาการ 

คำจำกัดความ : การบริการวิชาการ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. จัดกิจกรรมสำรวจความตองการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ไตรมาสที่ 1 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

เอกสารสำรวจความ 

ความตองการชุมชน 

2. เขียนโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับ 

งบประมาณบริการวชิาการและเพื่อสํารวจปญหา

และความตองการในคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี / มหาวิทยาลัย 

ไตรมาสที่ 1 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

 แบบฟอรมเสนอขออนุมัติ

โครงการบริการวิชาการ 

 

3. จัดทำอนุมัติโครงการประชุมชี้แจงการขอรับ 

งบประมาณโครงการการสรางองคความรูใน

แหลงเรียนรู 

ไตรมาสที่ 1 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

บันทึกขอความขออนุมัติ

โครงการ 

4. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนิน

โครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

ไตรมาสที่ 1 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

5. จัดทํากําหนดการจัดกิจกรรมการสํารวจ ความ

ตองการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / 

มหาวิทยาลยั 

ไตรมาสที่ 1 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

ตารางกำหนดการจัด

กิจกรรม 

6. ประสานงานกับคณะ /หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ไตรมาสที่ 1 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

หนังสือติดตอหนวยงาน

ภายนอก 

7. จัดทำรายานสรุปผลการดำเนินการสำรวจความ

ตองการกอนจะสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

ไตรมาสที่ 1 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

เอกสารสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

8. ดำเนินโครงการการสรางองคความรูในแหลง

เรียนรู 

 

ไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 

แบบฟอรมใบเซ็นชื่อ

ผูเขารวมโครงการ  

9. ประเมินผลการนำไปใชประโยชนของโครงการ

บริการวิชาการ 

 

ไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 

แบบฟอรมสรุปการนำองค

ความรูไปใช  

10. ประเมินผลสำเร็จของการบรูณาการงาน ไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการ แบบฟอรมการสรุปผลการ
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 11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

โครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู กับ

การเรียนการสอน 

 

ดำเนินโครงการ ประเมินโครงการบริการ

วิชาการ  

11. การเบิกจายเงินโครงการการสรางองค

ความรูในแหลงเรียนรู 

ไตรมาสที่ 2 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

แบบฟอรมเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย 

อ่ืนๆ  

12. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการ

สรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

ไตรมาสที่ 2 ฝายพฒันางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

แบบฟอรมรายงานสรุปผล

การดำเนินโครงการการ

สรางองคความรูในแหลง

เรียนรู  

 

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

   

รหัส ช่ือแบบฟอรม 

- แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

- แบบฟอรมสรุปการนำองคความรูไปใชประโยชน  

- แบบฟอรมการสรุปผลการประเมินโครงการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

- แบบฟอรมนำสงเอกสารการเบกิจายโครงการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

- แบบฟอรมเอกสารประกอบการเบิกจาย อ่ืน ๆ 

- แบบฟอรมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู  

 

 7.4 เอกสารอางอิง 

    

              7.4.1 คูมือการบริการวิชาการแกสังคม สำหรับคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 8.1 จำนวนผูมาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 

                เปาหมาย : 150 คน 

 

9. ระบบติดตามประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการนั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
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 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกำกับ 

1. กำหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาในการ

ติดตามประเมนิผลการดำเนนิงานของ 

กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝายวัจยัและ

บริการวิชาการ 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายพฒันางานวิจยั

และบริการวิชาการ 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม

ประเมินผลการดำเนนิงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายพฒันางานวิจยั

และบริการวิชาการ 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผลการ

ดำเนินงานของกระบวนการตอผูบังคับบัญชา

เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายพฒันางานวิจยั

และบริการวิชาการ 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

5. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มีนาคม, กันยายน ฝายพฒันางานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

6. ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป คณบดี / รองคณบดีฝวัจัย

และบริการวิชาการ 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดำเนินการใหระบุเดือนท่ีดำเนินการ 
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 13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 
 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
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 16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 
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 17 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 
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 18 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 
 

 

 

 



19 
 

 19 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 20 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 21 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

 

 
 

 

 



22 
 

 22 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 23 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 24 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 25 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 26 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

แบบฟอรมสรุปการนำองคความรูไปใชประโยชน  
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 27 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 28 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

แบบฟอรมการสุรปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
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 29 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 30 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

แบบฟอรมนำสงเอกสารการเบกิจายโครงการ 
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 31 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

แบบฟอรมเอกสารประกอบการเบิกจาย อ่ืน ๆ  
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 32 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 33 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 34 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 35 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 36 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 37 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 38 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 
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 39 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

แบบฟอรมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน  

 

โครงการ............................................................................. 

 

 

 

โดย 

 

...................(ผูรับผิดชอบโครงการ).................   

...................(สาขาวิชา) .................. 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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 40 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

คำนำ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

(..........................................................) 

                         ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                       วัน   เดือน  ป 
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 41 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ 

สารบัญ 
 หนา 

 

คำนำ ................ 

สารบัญ ................ 

1.  ช่ือโครงการ ................ 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

3.   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

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

………….... 

4. กลุมเปาหมาย ................ 

5. จำนวนผูเขารวมโครงการ ................ 

6. ประโยชนท่ีไดรับ ................ 

7. สรุปคาใชจายในการดำเนินโครงการ ................ 

8. การติดตามประเมินผลโครงการ  ................ 

9. ปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะ ................ 

ภาคผนวก  

1. หนาบันทึกขออนุมัติโครงการและโครงการ  

2. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  

3. สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯพรอมตัวอยางแบบประเมนิ แบบสอบถาม  (หลังสิ้นสุด

โครงการ) 

 

4. ภาพกิจกรรม  

5. หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)  
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รายงานผลการดำเนินโครงการ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….…. 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผล 

1.    

2.    

3.    

 

3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มตน…………………………  สิ้นสดุ………………..……… 

 

4. กลุมเปาหมาย............................................................................................................................................ 

 

 

5. จำนวนผูเขารวมโครงการ …………………………………………………………………..………………….. 
 
6. ประโยชนท่ีไดรับ 

6.1…………………………………………………………………………………… 

6.2…………………………………………………………………………………… 

 

7. สรุปคาใชจายในการดำเนินโครงการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอ             ……..……………   บาท 

งบประมาณท่ีใชจริง ……..……………    บาท 

งบประมาณคงเหลือ  ……..…………… บาท 

 

8. การติดตามประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน 

(รอยละ) 

การบรรล ุ

หมายเหตุ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.      
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2.      

3.      

หมายเหตุ :    แนบรายงานสรุปผลการประเมินโครงการไวในภาคผนวก 

 

 

9. ปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

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

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

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

        

                                                                     ลงช่ือ............................................. 

             (............................................) 

          ผูรับผดิชอบโครงการ 

 

       ลงช่ือ............................................. 

             (............................................) 

            หัวหนาสาขาวิชา 
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คณะผูจัดทำ 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

 

1 นางสาวปาณิสรา   นิตุธร                              ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

2 นายนฤดม               จ๋ิวประดิษฐกุล                   ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

3 นายขจรวงศ     ศรีวารีรัตน                       ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
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1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  10300 

 


	5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ …………………………………………………………………..…………………..

