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งานบริการวิชาการ 
 

งานบริการวิชาการ เปนการใหบริการเผยแพรองคความรูทางวิชาการแกบุคลากรสาธารณสุข การ
พัฒนาคนจากชุมชนใหมีความรูความสามารถในการดูแลสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน  และ
มุงเนนการบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และนําองคความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการ มาพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาพยาบาล 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหมีศักยภาพดานวิชาชีพ วิชาการ การบริหารงาน ไดมาตรฐานระดับ
สากล และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศ 

2. พัฒนาชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ โดยบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย มุง
สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร 
     พัฒนาระบบและสรางเครือขายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพที่เนนการนําสงสุขภาพสูชุมชน 
 
เปาประสงค 

ระบบการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ 
วิชาชีพ และศูนยการเรียนรูสุขภาพท่ีมีความเขมแข็ง ตอบสนองความตองการ และเปนที่ยอมรับและเชื่อม่ัน
ของชุมชน เครือขายในระดับทองถิ่น ชาติและอาเซียน สนับสนุนทรัพยากรอยางตอเนื่อง 
 
 
แผนกลยุทธของงานบริการวิชาการ 
 งานบริการวิชาการแกสังคม ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร จึงไดมี
การกําหนดแผนกลยุทธ ท่ีตอบรับกับยุทธศาสตรของวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวทาง ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. กลยุทธมิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

-   สรางและพัฒนาระบบการบริการวิชาการที่เนนการสงเสริมศกัยภาพของประชาชนในการพึ่งพา
ตนเองดานสุขภาพ 
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ใบกํากับหนาที่งาน  (JOB DESCRIPTION) 
  
ชื่อตําแหนง  งานบริการวิชาการ (Academic service) 
กลุมงาน/ ฝาย  สงเสริมวิชาการ 
หนวยงาน บริการวิชาการ (Academic service) 
ผูบังคับบัญชา    รองผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการ  
 
วัตถุประสงค  ( Objective  Purpose ) 
 

   พัฒนาระบบการบริการวิชาการ ที่เนนการสงเสริมศักยภาพประชาชนในการพ่ึงพาตนเองดาน 
สุขภาพ และเปนคลังความรูทางสุขภาพ เปนที่พึ่งทางวิชาการทางสุขภาพของชุมชน หนวยงานวิชาชีพ 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibility ) 
 

หนาทีหลัก 
(Key  

Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
( Key  Activities ) 

ผลท่ีคาดหวัง 
( Expected  

Result ) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก 
(KPI) 

1.  พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริการวิชาการตาม
เปาหมายของ
สถาบัน 
 

1. วิเคราะหทบทวนผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา  ทบทวน
นโยบาย จุดเนน จุดเดน 
และจัดทํา แผนกลยุทธ และ
แผนการดําเนินงานของการ
บริการวิชาการ 

2. สราง/ทบทวนระบบและกลไก
การใหบริการวิชาการ  

3. ดําเนินงาน และติดตามกํากับ
การปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนด  

4. ควบคุมและติดตามคุณภาพ
การดําเนินงานใหไดมาตรฐาน
สอดคลองตามระบบการ
ประกันคุณภาพ 

5. จัดทํางบประมาณ คาใชจายท่ี
สถาบันใชไปในการบริการ
วิชาการในแตละปงบประมาณ 

1. มรีะบบและ
กลไกการบริการ
วิชาการ 
 
 
 

1.ความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการ 
- มีการสํารวจความตองการ
ของชุมชน หนวยงานวิชาชีพ
อยางนอย 2 ปตอคร้ัง 
-มีความรวมมือดานบริการ
วิชาการกับเครือขายอยางนอย 
2 แหง 
- มีจํานวนโครงการ /กิจกรรม 
บริการวิชาการตามความ
ตองการชุมชน หนวยงาน
วิชาชีพ ไมนอยกวา 5 
โครงการ/กิจกรรมตอป 
- ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายตามแผนไมนอยกวา
รอยละ 80 
- มีจํานวนการแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติที่ดี (good practice) 
จากผลงานบริการวิชาการ ใน
ระดับ ชาตอิยางนอย 1 เร่ือง/
ป 
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หนาทีหลัก 
(Key  

Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
( Key  Activities ) 

ผลท่ีคาดหวัง 
( Expected  

Result ) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก 
(KPI) 

2.  สงเสริม 
สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรม 
โครงการบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการ
พัฒนาเสริม สราง
ความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน 
หนวยงาน วิชาชีพ 
 

1.  สํารวจ ประเมิน วิเคราะห 
ความตองการ ความจําเปน ในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน 
2. จัดประชุมเครือขายชุมชน ผูมี
สวนไดสวนเสีย พิจารณาทิศทาง
การใหบริการ 
3.แตงตั้งคณะกรรมการเครือขาย  
จัดทําแผนงาน/โครงการการบริการ
วิชาการแกสังคม ชุมชน หนวยงาน
วิชาชีพ 
5. จัดบริการวิชาการเชิงรุกตาม
ความตองการของชุมชน หนวยงาน
วิชาชีพ 
6. ประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการ
วิชาการตอสังคม   
7.นําผลประเมินไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการวิชาการ 
8. พัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการวิชาการเผยแพรใน
ระดับชาติ  
9. ติดตามผลการประเมินผลความ
พึงพอใจของหนวยงานตอ
สมรรถนะของบุคลากรภายหลัง
การเขารับการพัฒนาจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. กระบวนการ
บริการวิชาการให
เกิดประโยชนตอ
สังคม 
- มีการประเมิน
ประโยชนหรือ
ผลกระทบของ
การใหบริการ
วิชาการ 
- มีการพัฒนา
ความรูท่ีไดจาก
การใหบริการ
วิชาการถายทอด
สูบุคลากรภายใน
และภายนอก
สถาบัน 
 

1. ความสําเร็จในการบริการ
วิชาการแกสังคม 
- ใหบริการวิชาการไมนอยกวา 
2 กจิกรรมใน1 รอบการ
ประเมิน 
- เปนวิทยากรภายในอยาง
นอย 2 คร้ัง /วิทยากร
ภายนอกอยางนอย 1 ครั้งใน 1 
ป 
- นําความรูประสบการณจาก
ใหบริการวิชาการแกสังคมมา
ใชในการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 
- รวมประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการ
วิชาการอยางนอย 1 คร้ังใน 1 
รอบการประเมิน 
- มีการเผยแพรผลงานบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับชาต ิ
2.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการฝกอบรม 
-หนวยงานมีความพึงพอใจตอ
สมรรถนะของบุคลากร
ภายหลังการเขารับการพัฒนา
ในระดับ รอยละ90 

3. สนับสนุนการบูร
ณาการบริการ
วิชาการกับการ
เรียนการสอน การ
วิจัย 
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย 
2. ประสานงานกลุมวิชาจัด
โครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัย 
3. ติดตามผลการดําเนินการจัด
โครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนการวิจัย 

1. มีการบูรณา
การบริการแก
สังคมกับการเรียน
การสอนหรือการ
วิจัย 
2.มีการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ

1.ความสําเร็จของการบูรณา
การบริการวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย 
-จํานวนโครงการบูรณาการ
บริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน การวิจัย ของ
กลุมวิชาอยางอยางนอย 1  
เร่ือง/กลุมวิชา/ป 
- จํานวนโครงการบูรณาการ
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หนาทีหลัก 
(Key  

Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
( Key  Activities ) 

ผลท่ีคาดหวัง 
( Expected  

Result ) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก 
(KPI) 

4. จัดเสวนาเพื่อวิเคราะหปญหา
อุปสรรคในการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยในแตละภาค
การศึกษา 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การบูรณาการ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

6. ประเมินผลสําเร็จของการบูรณา
การบริการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย 

บริการแกสังคม
กับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย 
 
 

บริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนหรือ การวิจัย ที่
นําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัยอยางนอย 1 
เร่ือง/กลุมวิชา/ป 
 

 
ความยากงายของงาน  ( Major  Challenge ) 
 

1. เปนงานที่ตองตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตอบสนองความตองการของชุมชน 
หนวยงานวิชาชีพ 

2. ตองจัดระบบการปฏิบัติงาน เพื่อสรางผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายขององคกร 
3. อาจารยในสายงานมีประสบการณนอยในการทํางานรวมกับชุมชน จําเปนตองพัฒนาศักยภาพ 

ความสามารถและทักษะ ในการสื่อสาร ประสานงานกับชุมชน หนวยงานตางๆ 
4. การควบคุม ติดตามแผนการดําเนินงานโครงการ เปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากมีภารกิจอ่ืน

เขามาแทรก และตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย 
 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
 

ตําแหนง ผูรับผิดชอบ ขอบเขตงานโดยยอ 
หัวหนางานบริการ
วิชาการ 
 โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการแกสังคม 
 
 
  
 
 
 
 

นางพิมพวรรณ  
เรืองพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา  ทบทวน
นโยบาย จุดเนน จุดเดน และจัดทํา แผนกลยุทธ และ
แผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

2. สราง/ทบทวนระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 
3. จัดทําคูมืองานบริการวิชาการแกสังคม 
4. จัดประชุมกําหนดแผนปฏิบัติการ แผนงานการบริการ

วิชาการแกสังคม จัดทํางบประมาณ คาใชจายที่สถาบันใชไป
ในการบริการวิชาการในแตละปงบประมาณ 

5. ประเมินผลสําเร็จการบูรณาบริการวิชาการกับการเรียนการ  
สอน การวิจัย 

6.  ประเมินผลสําเร็จของระบบกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
7.  ควบคุมและติดตามคุณภาพการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน  
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ตําแหนง ผูรับผิดชอบ ขอบเขตงานโดยยอ 
 
 

 
 

    สอดคลองตามระบบการประกันคุณภาพ 
8. ติดตามการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการ  
9. ควบคุม ติดตาม ผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม  
10. ผลักดันและสนับสนุนการนําเสนอผลงานจากการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับชาติและนานาชาต ิ

คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 

ดร.ลักษนันท     
เดชบุญ 

 
 
 
 

1.วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา   
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคม 
3. จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารการพยาบาล 
4.พัฒนาระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการ  
5. จัดทําคลังความรูของงานบริการวิชาการเขาเว็บไซดของ
วิทยาลัย 
6. ดําเนินงานวางแผนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดกรอง
บทความวิชาการ จัดการความรูดานบริการวิชาการ นําสูคลัง
ความรูของงานบริการวิชาการในเว็บไซดของวิทยาลัย 
7. สรุปผลการดําเนินงานดานฐานขอมูลบริการวชิาการ และ
รวบรวมขอมูลสําหรับทํารายงานประจําป 

นางสาววรณิภา 
กรุงแกว 
 
 

1.วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา   
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคม 
3. จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทางการพยาบาล 
4. ประชุมวางแผนการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ  

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กับกลุมวิชา 
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การบูรณาการการเรียนการสอน

และการวิจัย เพื่อวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยในแตละภาค
การศึกษา 

6. รวบรวม ติดตามผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 
7.รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เกี่ยวของกับการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนการวิจัยและการนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 

นางภคมล  
ทรงเลิศ 

1. รับผิดชอบบริหารโครงการอบรมหลักสูตรผูบริหารการ
สาธารณสุข (ผบต.) 
2. สํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือจัดทําแผนบริการวิชาการ 
3. จัดบริการวิชาการที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม ชุมชน 
4. ประเมินประโยชน หรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการ
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ตําแหนง ผูรับผิดชอบ ขอบเขตงานโดยยอ 
ตอสังคม เพ่ือนําไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคม 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ
การศกึษาดานกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม 

นางมณฑิรา  
มังสาทอง 

1.วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานในชุมชนเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนที่ผานมา  และวางแผนรวมกับชุมชนใน
การพัฒนาสุขภาวะชุมชน 
2. ดําเนินโครงการโรงเรียนผูสูงอายุในชุมชนนาเคียน 
3. สังเคราะหองคความรู/นวัตกรรมในชุมชนจากการใหบริการ
วิชาการ  
4. ประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชน 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ
การศึกษาดานผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก 

นางสาวปยนุช 
 

1. สํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชน หนวยงาน
วิชาชีพ 
2. ประสานงาน ประชาสัมพันธ สนับสนุนการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม  
3. ติดตามรวบรวม PR 02 ของแตละโครงการตามไตรมาส 
4. รวบรวมขอมูลการบริการวิชาการ บันทึกในฐานขอมูลงาน
บริการ  
5.บริหารจัดการการเรื่องหนวย CNEU และการบันทึกขอมูล 
6. รวมสรุปผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม รวบรวมและ
สรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป 

 
ผังโครงสรางการบริหารงาน  (Administration Chart) 
 

 
 

 
 
 
 
 
       
                    
 

คณะกรรมการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 

หัวหนางานบริการวิชาการ 
 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 

ผูรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการพิเศษ 
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 คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) หัวหนางานบริการวิชาการ 
    

วุฒิการศึกษา (Educational Background) 
 
 
 
ประสบการณการทํางาน (Professional Experience) 
 
 
 
 
 
สมรรถนะประจําตําแหนง (Functional  Competency) 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถประจําตําแหนง ( Key Experience) 
 ภาวะผูนํา 
 การคิดเชิงระบบ 
 การวางแผน 
 การบริหารแผนงานโครงการ 
 ทักษะการเผชิญกับความเครียด 
 ทักษะทางภาษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 การบริหารจัดการคุณภาพ 
 การติดตามงาน 
 การเจรจาตอรอง การโนมนาวใจ 
 การประสานงาน/การประสานความรวมมือ 
 ความคิดสรางสรรค 
 มนุษยสัมพันธ 
 การบริหารความเสี่ยง 

คุณสมบัติอื่นๆ (Other) 

 
 

 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

วุฒิการศึกษา (Educational Background) 
 
 
 

 ปริญญาตรีหรือโทสาขาการพยาบาล หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

 มีประสบการณดานการสอน และ/หรือการปฏิบัติการพยาบาลอยางนอย 2 ป 
 มีประสบการณในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นในการจัดการบริหารโครงการ หรือบริการ

วิชาการแกสังคมอยางนอย ๒ ป 
 

 ทักษะการใชคอมพิวเตอร  
 

 แสดงออกถึงความพรอมและความเต็มใจใหบริการ 
 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ  กิริยาทาทาง น้ําเสียง ขณะใหบริการ 
 สามารถใหขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน ในเรื่องท่ีรับผิดชอบตอผูอื่นได 
 สามารถวางกลยุทธในการฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ปริญญาตร ีสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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ประสบการณการทํางาน (Professional Experience) 
 
 
 
 
 
สมรรถนะประจําตําแหนง (Functional  Competency) 
 
 
 
 
 
ความสามารถประจําตําแหนง ( Key Experience) 
 การวิเคราะหปญหา       การแกไขปญหา     การวางแผน           การบริหารแผนงานโครงการ 
 การประสานงาน          ความคิดสรางสรรค         มนุษยสัมพันธ 

คุณสมบัติอ่ืนๆ (Othe

 มีประสบการณดานการจัดการบริหารโครงการ อยางนอย 2 ป 
 มีประสบการณในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นในการจัดการบริหารโครงการ หรือบริการ

วิชาการแกสังคมอยางนอย 2 ป 
 

 ทักษะการใชคอมพิวเตอร  
 

 สามารถบริหารโครงการฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สามารถใหขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน ในเรื่องท่ีรับผิดชอบตอผูอื่นได 
 ทํางานรวมกับผูอื่นได 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ระบบและกลไกในการใหบริการวิชาการ  (a) 
  ระยะเวลา            รับผิดชอบโครงการ 
   
   
  ก.ค                  ........คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
   
           
  ก.ค.                                      ............ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 
         ก.ค.            ........คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
  ส.ค.            .......คณะกรรมการบริการวิชาการ/ 
                                                                                                                                                                            คณะกรรมการบูรณาการฯ 
 
  ส.ค.            ........คณะกรรมการบริการวิชาการ/           
                                         คณะกรรมการบูรณาการฯ    
 
   
  ต.ค.                                                   ... คณะกรรมการบริการวิชาการ                                                                              .....คณะกรรมการบูรณาการฯ 
 
                  ต.ค. – ส.ค.                                                            ...คณะกรรมการจัดโครงการ                                                                                            ......ผูรับผิดชอบโครงการ         
                         
                                                                      ..... คณะกรรมการบูรณาการฯ 

              ต.ค. – ก.ย.                                                                                               ...คณะกรรมการจัดโครงการ                                                                                  ........ผูรับผิดชอบโครงการ/รายวิชา 
 

                  ...........ผูรับผดิชอบโครงการ/รายวิชา 

                        
              ก.ย. 
                   

                 ต.ค.                                                                                                                                                                                                  ...........คณะกรรมการบริการวิชาการ 

สํารวจความตองการบริการวิชาการของ
ชุมชน/หนวยงาน/ องคกรวิชาชีพ 

วิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร พันธกิจ/นโยบาย กลยุทธของวิทยาลัย   

วิเคราะหความตองการ สภาพปญหาสขุภาพ และผลการประเมินรอบปท่ีผานมา 

กําหนด ทบทวนพันธกิจ วัตถุประสงคของงานบริการวิชาการ 
ผานมา 

วางแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ใหสอดคลองกับความตองการ 

การบริการวิชาการแกสังคม การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ 
การเรียนการสอนและวิจัย 

ดําเนินงาน/กิจกรรม ตามแผนงาน  

สรุปผลการดําเนินงานการใหบริการวิชาการ 
ประเมินผลการสําเร็จของการบูรณาการฯ 

นําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย 

ดําเนินงาน/กิจกรรมตามแผนงาน 

เริ่มตน 

รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

นําผลการประเมิน ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไปปรังปรุงระบบกลไกการบริการวิชาการ 
สิ้นสดุ 
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    ระบบและกลไกการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            ……          ……………คณะกรรมการบริการวิชาการ/ 
                                                                                                                                                     คณะกรรมการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมฯ  

 
 

                                                                                                                                                                     ..….คณะกรรมการบูรณาการวิชาการแกสังคมฯ 
                                                                                                                                                                                               

 
 

                                                                                ..…..  ผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรับผิดชอบโครงการบูรณาการฯ                                                              
  
 

                                                                                                                                                                                                                    ………. คณะกรรมการดําเนินโครงการบูรณาการฯ/ 
                                                                                                                                

  

                                                                                                                                                             ..…..  ผูรับผิดชอบรายวชิา/ผูรับผิดชอบโครงการบูรณาการฯ/ 

                                                                                                                                                      คณะกรรมการดําเนินโครงการบูรณาการฯ                                                                                                
 

                                                                                                                                                 .........  คณะกรรมการบูรณาการบริการวิชาการฯ/                         

                                           ผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรับผิดชอบโครงการบูรณาการฯ/                              
                                                                                                                                                    คณะกรรมการดําเนินโครงการบูรณาการฯ                                                              

                                                                                                                       ...............  ผูรับผิดชอบรายวชิา   

 

                                                          ....................ผูรับผิดชอบโครงการบูรณาการฯ                   

วิเคราะหผลการสํารวจปญหา/ ความตองการของชุมชน  
        

 วางแผนกําหนดกลุมวิชา/รายวิชา รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการฯ  

จัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ มคอ. ราย วิชาบูรณาการบริการวิชาการฯ 

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนการวิจัย 

ประเมินผลการสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนการวิจัย 
 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการบูรณาการฯ และการนําความรูประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการไปพฒันาการเรียนการสอนการวิจัย 

 

เริ่มตน 

 ส.ค. 

ส.ค. 

ต.ค.- ม.ค. 

ต.ค.- ส.ค. 

ธ.ค. , มี.ค. , ก.ย. 

ต.ค.- ส.ค. 

นําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย 

สรุปผลการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ธ.ค. , มี.ค. , ก.ย. 

ก.ย. 

สิ้นสดุ 
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                  การจัดทําโครงการฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุข (c) 
 

 

 

                                                           ......                               ...........................คณะกรรมการบริการวิชาการ/                                                               

                                                                                                                    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรม 

 
                                                                                       .................คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรม   

 
    

                                                                                                                                                                                                                                                               ........ ผูรับผิดชอบโครงการ    

 

 

 

 

 
                                                                                                                   ........ คณะกรรมการโครงการ    

 
                                                                                                           .................. คณะกรรมการโครงการ    

 
                                                                                                        .................... คณะกรรมการโครงการ    

 

                                                              .........    ...............    คณะกรรมการโครงการ      

 

 
                                                                                                            ............... ผูรับผิดชอบโครงการ    
 
                                                                                                            .................คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรม/ 

                                                                                                          คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
                                                                                                            ............... ผูรับผิดชอบโครงการ    
 

 
 
 
 
 

เร่ิมตน 

วิเคราะหผลการสํารวจปญหา/ ความตองการของชุมชน 
/หนวยงาน องคกรวิชาชีพ 

        

วิเคราะหโครงสรางหลักสูตร 

วางแผนดําเนินกิจกรรม/โครงการตามโครงสรางของหลักสูตร 

ขออนุมัติจัดโครงการตามโครงสรางของหลักสตูร 

เสนอผูเห็นชอบ
อนุมตั ิ

ปรับปรุง 
ไมอนุมัต ิ

อนุมตั ิ

คัดเลือกผูเขาอบรม,  คัดเลอืกวิทยากร 

ดําเนินจัดกิจกรรมตามโครงสรางหลักสตูร 

ประเมินผลผูเขาอบรม, ประเมินผลการจัดหลักสูตร 

นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตร 

ติดตามความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอ 

ผูเขารับการพัฒนาภายหลังการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคม 

สิ้นสดุ 

ส.ค. 

ต.ค. 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ.- ก.ย. 

ก.พ.- ก.ย. 

ธ.ค. 

ธ.ค. 

ต.ค. 
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                            สารสนเทศของงานบริการวิชาการแกสังคม  (d ) 
 
 
 
                                                                                                  
 
 

                                                                                                      ................คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
 
      

                                                                                                                                  ................ผูรับผิดชอบ 

 
 

                                                                                                                                ..................ผูรับผิดชอบ 

 

 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                           .........คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
 
 
                                                                                                                     ..................ผูรับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

กําหนดกระบวนการและชองทางสื่อสารขอมูล 
        

รับขอมูลการดําเนินงาน 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ปรับปรุง 

จัดทําสารสนเทศเพื่องานบริการวิชาการ 

พิจารณา
สารสนเทศ 

สรุปรายงานการบริการวิชาการแกสังคม 

สิ้นสดุ 

ต.ค. 

ต.ค. – ก.ย. 

ต.ค. – ก.ย. 

 ก.ย. 

ต.ค. – ก.ย. 
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                            การใหคําปรึกษาการบริการวิชาการแกสังคม   (e ) 
 

                                   แกชมรมจิตอาสาดูแลผูพิการในชุมชนนาเคียน 
 
 
 
                                                                                                  
 
 

                                                                                                      ................คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
 
      

                                                                                                                                  ................ผูรับผิดชอบ 

 
 

                                                                                                                                ..................ผูรับผิดชอบ 

 

 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                          
          .........คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
         ..................ผูรับผิดชอบ 
     
  
        ..................ผูรับผิดชอบ 
 

 
        ..................ผูรับผิดชอบ   
      
 
 
        ..................ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 

เริ่มตน 

กําหนดกระบวนการและชองทางสื่อสารขอมูล 
        

รับขอมูลการขอปรึกษา 

หาขอมลู/ ประสานงานผูเก่ียวของ 

พิจารณารายละเอียดของ
ขอมลู /ชี้แนะแนวทาง

การใหคําปรึกษา 

สรุปผลการใหคําปรึกษาและสงขอมูลกลับ 

ติดตามผลของการใหคําปรึกษา 

บันทึก/เก็บรวบรวมขอมูลการใหคาํปรึกษา 
 

สรุปรายงานแกงานบริการวิชาการแกสังคม 
 

สิ้นสดุ 

ต.ค. – ก.ย. 

ต.ค. – ก.ย. 

ต.ค. – ก.ย. 

ต.ค. – ก.ย. 

ต.ค. – ก.ย. 

ต.ค. – ก.ย. 

 ก.ย. 

ต.ค. 
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หลักเกณฑในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

1. โครงการบริการวิชาการท่ีจัดตองตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน หรือนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข /สถาบันพระบรมราชนก /พันธกิจของสถาบัน ไดแก 

- โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย  
- โครงการบริการวิชาการที่สรางความเชี่ยวชาญแกอาจารย 
- โครงการบริการวิชาการสรางความรวมมือกับเครือขาย 

2. โครงการใหบริการวิชาการแกสังคมตองอยูในแผนปฏิบัติการประจําป ยกเวนโครงการนอกแผนที่ตอบสนอง
ตอนโยบายกระทรวงสาธารณสุข /สถาบันพระบรมราชนก ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนตองดําเนินการ ให
ดําเนินการในรอบการปรับแผนปฏิบัติการ 

 
ข้ันตอนในการดําเนินโครงการใหบริการวิชาการแกสังคม 

1. ผูจัดทําโครงการประสานโครงการที่ผานการอนุมัติแกงานบริการวิชาการ  
2. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. จัดขอหนวยคะแนน กรณีที่เปนการใหบริการวิชาการแกวิชาชีพพยาบาล 
4. ดําเนินโครงการตามแผนที่กําหนด 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของการใหบริการตามแบบประเมินของ สบช. 
6. ประเมินความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคในการจัดโครงการ พรอมแนวทางในการนําไปปรับปรุง/พัฒนาการ

เรียนการสอน หรือการบริการวิชาการครั้งตอไป 
7.  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ สงงานบริการวิชาการภายใน 1 เดือนหลังจากจัดโครงการเสร็จสิ้น พรอม

รายงานการบรรลุตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
8. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามไตรมาส 
9. ติดตามความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัด 
 

ระบบจูงใจในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
1. คิดเปนภาระงาน 
2. นํามาใชในการประเมินผลงาน ตาม KPI 
3. การประกาศเกียรติคุณ 
4. สงเสริมใหไดนําเสนอผลงานระดับชาติ นานาชาต ิ
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กระบวนการมาตรฐานของระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม  (a) 
 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ/
เกณฑ 

เอกสาร ความสอดคลองกับ
มาตรฐานและตวับงชี ้

ผูรับผดิชอบ 

 
กําหนดระบบงาน 

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการ 
2. กําหนดทิศทาง นโยบายของงานบริการใหสอดคลองกับ 
นโยบาย และพันธกิจของวิทยาลัย 
3. .  สํารวจความตองการของชุมชน 
4. วิเคราะหปญหาสุขภาพ ผลการประเมินท่ีผานมา 
5.ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
6.กําหนดแผนงาน/แผนคน/แผนเงิน  
7. จัดทําคูมือบริการวิชาการ (กําหนดลักษณะงานและ
บทบาทความรับผิดชอบของงาน  กําหนดหลักเกณฑในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม   กําหนดระบบจูงใจเพื่อใหเกิด
การบริการวิชาการแกสังคม) 

รอยละ 100 ของงาน
ดําเนินตามตัวชี้วัด
คุณภาพ 

แบบติดตามงาน ตัวชี้วัด องคประกอบท่ี 5ของ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
 

 
ดําเนินการตามระบบ 

 
 

1. จัดทําโครงการบริการวิชาการ 
2. แตงตั้งคระกรรมการดําเนินกิจกรรม 
3.  ติดตามการดําเนินกิจกรรมของแตละโครงการ 
6. ประเมินผล ปรับปรุงระบบการดําเนินงานในแตละไตรมาส                

รอยละ 100 ของงาน
ดําเนินตามตัวชี้วัด
คุณภาพ 

แผนปฏิบัติการ 
  
คูมือบริการวิชาการ 
 
รายงานการประชุม 

ตัวชี้วัด องคประกอบท่ี 5 
ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 

ตามไตรมาส 
 

สรุปรายงาน 
 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพดังน้ี 
1. ประเมินระบบการประกันคุณภาพ  องคประกอบท่ี 5 
2. ทําแผนการพัฒนางานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
3. ดําเนินปรับปรุงตามแผน 
4. บันทึกขอมลู 
5. สรุปผลงานและจัดสงรายงาน 

- รอยละ 100 ของงานมี
แผนการปรับปรุง 
- รอยละ 100 ของงานมี
ฐานขอมลูครบถวน  
เปนปจจุบัน 

รายงานการประเมิน
ตนเอง 

ตัวชี้วัด องคประกอบท่ี 5 
ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
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กระบวนการมาตรฐานของระบบและกลไกการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย (b) 
 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ/
เกณฑ 

รหัสแบบฟอรม ความสอดคลองกับ
มาตรฐานและตวับงชี้ 

ผูรับผดิชอบ 

 
กําหนดระบบงาน 

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนการวิจัย 
2. กําหนดทิศทาง นโยบายของการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนการวิจัย 
ใหตอบรับกับ นโยบาย และพันธกิจของวิทยาลัย 
3. สํารวจความตองการของชมุชน วิเคราะหปญหา
สุขภาพ ของชุมชน 
4. กําหนดกลุมวิชารับผดิชอบโครงการ 
5.กําหนดแผนงาน/แผนคน/แผนเงิน  
 

มีคณะกรรมการ และ
ผูรับผิดชอบการจัดทํา
โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน หรือวิจัย 

 ตัวชี้วัด องคประกอบที ่5ของ
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการ
บูรณาการ
บริการวิชาการ
ฯ 

 

 
ดําเนินการตามระบบ 

 

1. ประชุมผูรับผิดชอบโครงการบูรณาการฯ 
2. จัดทําโครงการบูรณาการฯและ มคอ.รายวิชา 
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน 
4. ประเมินผลประโยชน ผลกระทบการใหบริการ
วิชาการ นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา 
 

มีโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมบูรณา
การกับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย 

 ตัวชี้วัด องคประกอบที ่5ของ
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการ
บูรณาการ
บริการวิชาการ
ฯ 

 

 
สรุปผลดําเนินงานตามไตรมาส 

 
 
 

1. สรุปผลการดําเนินโครงการตามไตรมาส 
2. สรุปรายงาน 
 

  ตัวชี้วัด องคประกอบที ่5ของ
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการ
บูรณาการ
บริการวิชาการ
ฯ 

 
 
 
 

สรุปรายงาน 
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กระบวนการมาตรฐานของโครงการจัดฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุข (c) 
 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ/
เกณฑ 

รหัสแบบฟอรม ความสอดคลองกับ
มาตรฐานและตวับงชี้ 

ผูรับผดิชอบ 

 

 
 

 จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม/    
     โครงการบริการวิชาการ 

 

1. สราง/พัฒนาหลักสูตร/โครงการจัดอบรม ดังน้ี 
-วิเคราะหหลักสูตรดานความสอดคลองกับนโยบาย/
แผนพัฒนาบุคลากร 
1.1 สํารวจความจําเปนในการฝกอบรม 
1.2 ประชุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือจัดทําโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม โดยมีกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนรู 
 
 

- -มีผลการวิเคราะห
แนวโนมความ
ตองการกอนการ
วางแผน 

- มีโครงรางหลักสูตร
การอบรม 

- บันทึกรายงานการ
ประชุม 

- หลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม  
 

 

 

 
 

2. ดําเนินการพิจารณาหลักสูตร/โครงการจัดอบรม และ
ขอหนวยคะแนน ดังน้ี 

   2.1  นําเสนอโครงรางหลักสูตร/โครงการจัดอบรมตอ
ผูอํานวยการเพื่ออนมุัต ิกรณีไมอนุมัตินํากลับมา
ปรับปรุงใหม 

2.2 จัดทําเอกสารหลักฐานตามศูนยการศึกษา 
  ตอเนื่องทางการพยาบาลกําหนด 
2.3 สงเอกสารหลักฐานใหศูนยฯ เพ่ือพิจารณา 
รับรองหลักสูตร/โครงการจัดอบรมและใหหนวย
คะแนนใหม 

 

  - หลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม  

 

 

 

 

กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติงาน 

ดําเนินการขอหนวย
คะแนน 
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ/
เกณฑ 

รหัสแบบฟอรม ความสอดคลองกับ
มาตรฐานและตวับงชี้ 

ผูรับผดิชอบ 

 
 

3. ดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตร/โครงการจัด
อบรม ดังน้ี 
3.1 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธกิจกรรม 

3.1 สงแผนพับประชาสมัพันธไปยงักลุมเปาหมาย 
3.2 รับสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

- มีผูสมัครเขารับการ
อบรมไมนอยกวารอยละ 
80 ของขนาด
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด
ไว 

- ใบสมัครเขาอบรม - หลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม  
 

 

 4. ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดบริการ
วิชาการ ดังน้ี 
    4.1  ประกาศรับสมัครและ/ หรือคัดเลือกบุคลากร  
           เพ่ือเปนคณะกรรมการ 
    4.2  เสนอรายชือ่คณะกรรมการเพื่อใหผูอํานวยการ 
          ออกคําสั่งแตงตั้ง 
    4.3 เวียนคําสั่งแตงตั้งเพ่ือใหคณะกรรมการลงชื่อ 
         รับทราบคําสั่ง 

 - คําสั่งแตงต้ัง - หลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม  
 

 

 5. เตรียมการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ ดังนี้ 
   5.1 ผูรับผิดชอบโครงการเชิญประชุมคณะกรรมการ 
         ดําเนินการเพื่อ ชี้แจงกิจกรรมบริการวิชาการ   
         หนาท่ีความรับผิดชอบ และคัดเลือกผูเขารับการ 
         ฝกอบรม  คัดเลือกวิทยากร 
    5.2 คณะกรรมการแตละฝายประชุมเพื่อแบงงาน 
    5.3 ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําแผนควบคุมตดิตาม  
         ผลการการดําเนินงาน 
 

- มีความพรอมในทุก
ดานกอนวันจัดอบรม 

รายงานการประชุม 
 

- หลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม  
 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธหลักสตูรการ
อบรม/ ประชุมวิชาการ 

แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

เตรียมการฝกอบรม 
/ ประชุมวิชาการ 
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ/
เกณฑ 

รหัสแบบฟอรม ความสอดคลองกับ
มาตรฐานและตวับงชี้ 

ผูรับผดิชอบ 

 ดําเนินการฝกอบรม/    
    ประชุมวิชาการ 

6. ดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ดังน้ี 
6.1 ผูบริหารโครงการประสานงานกับ

คณะกรรมการฝายตางๆ 
6.2 ติดตามกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน/ 

หลักสูตร 
6.3 รายงานผลการดําเนินงาน 

-   รายงานผลการ
ดําเนินงาน    ทุกวันท่ี 2 
ของเดือน 

 
- แบบฟอรม PR 02 

- หลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม  

 

 

 
 
 
 
 

7. ดําเนินการประเมินผลการจัดฝกอบรม    ดังน้ี 
7.1  ประเมินผลความพึงพอใจผูเขารับการอบรม 

และวิทยากร 
7.2  ประเมินผลประโยชน ผลกระทบการ  
       ฝกอบรม 
7.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผลการจัด

ฝกอบรม 
7.4 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมภายใน 
6 เดือน 

- รอยละ 80 ของการ
ฝกอบรมมีการประเมินท่ี
ตอบวัตถุประสงค/ 
ตัวชี้วัดของหลักสตูร 
- รอยละ 80 ของการ
ฝกอบรมมีการสรุปผลการ
ประเมิน 
-รอยละ 80 ของการ
ฝกอบรมประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเขา
รับการฝกอบรม และ
วิทยากร 
- รอยละ 90 ของการ
ฝกอบรมตดิตาม
ประเมินผลความพึง
พอใจของผูบังคับบญัชา 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

  

ประเมินผลการฝกอบรม/ 
ประชุมวิชาการ 
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ/
เกณฑ 

รหัสแบบฟอรม ความสอดคลองกับ
มาตรฐานและตวับงชี้ 

ผูรับผดิชอบ 

 8. ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ ดังน้ี 
8.1 เก็บรวบรวมขอมลูเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูเขา

อบรม หลักสตูร ตารางการอบรม เอกสาร
ประกอบการอบรม ประวัติวิทยากร สรุปผลการ
ประเมิน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
และขอเสนอแนะตางๆ 

      8.2  ลงบันทึกหนวยคะแนนผูเขารับการ 
            ฝกอบรม จัดพิมพและทํารูปเลม  

 8.3  สรุปรายงานผลดําเนินงาน  สงงานพัฒนา  
        ระบบและแผน  และสงรายงานผลการ 
        ดําเนินงานประจําป 
 

 

-  รอยละ 100 ของการ
ฝกอบรมมีรายงาน
สรุปโครงการ 

 
- รอยละ 100 ของ

โครงการสง  รายงาน
ผลการดําเนิน 

 

- รายงานตาม
แบบฟอรม 
 
 
- แบบฟอรม PR 02 

  
จัดทํารายงาน 

สรุปผลโครงการ 
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กระบวนการมาตรฐานของงานสารสนเทศ (d) 
 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ/
เกณฑ 

รหัสแบบฟอรม ความสอดคลองกับ
มาตรฐานและตวับงชี้ 

ผูรับผดิชอบ 

 
 
 
 
 

1. กําหนดกระบวนการ และชองทางการสื่อสาร 
1.1 กําหนดสถานที ่วิธีการประชาสัมพันธขาวสาร
ของงานบริการวิชาการแกสังคม 
1.2 จัดทําฐานขอมูลงาน  นําเสนอขอมลูขาวสาร 

    

 
รับขอมูลการดําเนินงาน  

 

2. ดําเนินการรับขอมูลการดําเนินงาน ดังนี ้
   -   รับขอมูลและรายงานจากงานฝกอบรม 
   -   รับขอมูลการประชาสัมพนัธ กิจกรรม 

-  รอยละ 80 ของการ
ดําเนินงานมีการนําเขา
ขอมลูเขาสูระบบ
สารสนเทศ 

 ตัวชี้วัด องคประกอบท่ี 5 
ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

        จัดทําสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 

3. ดําเนินการจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ดังนี ้

1.1 กําหนดรูปแบบของการจัดทําสารสนเทศ 
1.2 วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สรุปสารสนเทศจากการดําเนินงาน 

-  รอยละ 80 ของการ
ดําเนินงานมี
สารสนเทศจากการ
ปฏิบัติงานทีส่ามารถ
นําสูการตัดสินใจ 

- ฐานขอมูลโครงการ 
ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย  
- ฐานขอมูลความ
ตองการบริการ
วิชาการ 

  

 
สรุปรายงาน 

การปฏิบัติงานประจําป 

4.ดําเนินการสรุปผลงานประจําปดังนี ้
1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.รวมสรุปผลงาน จัดทํารายงานสงผูรบัผิดชอบ 
 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของงานตอ
ฝายสงเสริมวิชาการ 

   

กําหนดกระบวนการ 

ชองทางการสื่อสาร 
 



 �� 
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