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ค าน า 

 
 คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง และ     

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทาง
การท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ในการปฏิบัติงานตาม   
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท า ให้งาน
ของหน่วยงาน มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย  

  ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้  ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือ ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ     
ทุกท่านที่เป็นก าลังใจให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

 

นางจุฑามาศ   เจริญใจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบล
ประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 
โทรสาร 0–3532-2076 ก่อตั ้งมาตั ้งแต ่ร ัชสมัยพระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล ้า เจ ้าอยู ่ห ัว
พระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่             
1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลม ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษา 1–2-3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนิน 
การผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนัก

เพนียดแห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู

มูลประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เปิดท า
การสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข (กินนอน
ประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพัก อู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร   
2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม 
ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ.                              
และ ป.ป. 

พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ    

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564 

 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน       
ต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม    
ของท้องถิ่นและของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน     
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่         
ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง        
เ พ่ือส่งเสริมให้ เกิดการจัดการการบ ารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ                
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ     

แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู                       
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ว ไปของมหาวิทยาลัย               
และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับ       
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริม   
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทาง    
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สามารถจัดการเรียน     
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุนร่วมมือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุนพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการ       
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นชุมชน       
อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุนพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 แรกเริ่มเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและ
การจัดการให้นักศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและสหกรณ์ กลุ่มวิชา
ด้านการเงินและบัญชี กลุ่มวิชาด้านการตลาด กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เป็นหลักปีต่อมาเริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการ ในระดับอนุปริญญา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ   

ต่อมาในปีพ.ศ. 2538  มีการปรับเปลี่ยนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบัน                     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                   
คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิทยาการจัดการ เปิด
สอนหลากหลายสาขาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบัน                  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัย ดังนี้ 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร - สาขาวิชา 
ภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ป ี บริหารธุกิจบัณฑิต 

  การจัดการ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
  การตลาด 
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  การจัดการธุรกิจโรงแรม 
  การจัดการธุรกิจชุมชน 
  บัญชีบัณฑิต 
  การบัญช ี
  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
  การท่องเที่ยว 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
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การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร - สาขาวิชา 
 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) บริหารธุกิจบัณฑิต 
  การจัดการ 

ภาค กศ.บป.  บริหารธุกิจบัณฑิต 
(เสาร์ – อาทิตย์) ปริญญาตรี 4 ป ี การจัดการ 

 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ 

 

ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ 

 “ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีบ่ัณฑิตมีสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564” 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชน 
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักพ่ึงพา

ตนเองและสร้างงาน 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้                       

โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรใน
คณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
โดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และชุมชนอย่างยั่งยืน 

เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพ่ือท้องถิ่น 

อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

ค่านิยมองค์กร 

รักษ์หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 

 



9 
 

เป้าประสงค์  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติเป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 

นโยบายคณะวิทยาการจัดการ   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างศักยภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน    
ประเทศชาติ  

- เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียม 
นักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงมา
ถ่ายทอด 
ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ
จ าลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 

- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและด้านการวิจัย 
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหารจัดการ

อัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกได้ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน
และส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือต ารา 
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- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research)                         
และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัยไป                               
ต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา
มาผสมผสานกับงานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ                  
โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการบริการวิชาการทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่า                     
และหลักสูตรที่หารายได้  

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart 
phone ในการเรียนการสอนได้ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน                         

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ                        
ในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุติธรรม 

5.  การบริหารจัดการองค์กร  
- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ น านโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ส าเร็จ 
- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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- บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ ค าสั่งและ
ประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใสพร้อมรับผิดชอบตรวจสอบได ้

- บริหารอัตราก าลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะ

และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม ทั้งพ้ืนที่การศึกษา พื้นที่
สาธารณะเพ่ือนันทนาการ พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน                    
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี 

6.  การประกันคุณภาพการศึกษา  

- พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับปรุงการท างาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ ตามพันธกิจของคณะ ดังนี้               
1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และส านึกใน  

               ความเป็นไทย 
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจ 

              ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยากรจัดการของผู้น าชุมชน 
6. ร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ 
8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการจัดการ                               

              ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ เพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานคณบดี       
หน้าที่ความรับผิดชอบส านักงานคณบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  ปฏิบัติงานธุรการ                  

งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงานอาคารสถานที่ของคณะ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงาน

อาคารสถานที่ของคณะ  

2. จัดท าแผนปฏิบัติการ จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีของคณะ 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ภายใตแ้ผนงานโครงการประจ าปีของคณะ 

4. ประสาน และด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอ านวยความสะดวกใน          

การจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะ 

5. ประสานและด าเนินการในการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและให้บริการวิชาการ                            

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม

จริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขให้กับนักศึกษา 

6. ประสานและด าเนินการในการสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมให้กับพ้ืนที่

เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก 

7. ประสานและด าเนินการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมการ

เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณะ 

8. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร 

9. ประสานและด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และ

ทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ประสานงานหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

10. ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่บุคลากร

และนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ ควบคุมดูแลอุปกรณ์และการบริการ

ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะให้มีความพร้อมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11. ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านภาษาให้แก่

นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

12. สนับสนุนการให้บริการทดสอบความรู้ ทักษะทางภาษาของนักศึกษา บุคลากรภาย                          

                ในคณะ 
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13. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินงานของคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศของคณะ 

14. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามภารกิจของคณะ 

15. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 

16. ประสานและด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

17. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี 

 (1) งานบริหารงานทั่วไป 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารสรรณของคณะ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป 

        3. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับงานการ เจ้าหน้าที่  งานการเงิน การพัสดุ                                 
            และอาคารสถานที่ของคณะ 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการ และค าขอตั้งงบประมาณของคณะ 
5. ประสาน อ านวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ  

                      ภารกิจของคณะ 
6. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 

 7. ประสานและด าเนินการเกีย่วกับงานประกันคุณภาพของคณะ 
 8. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (2) งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
  1. ประสานและด าเนินการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา
วิชาชีพครูและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ 

3. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในส่วนของหลักสูตร ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน 

4. ประสานและอ านวยความสะดวกในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
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6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 
8. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานทางวิชาการและงานบริการวิชาการ รวมทั้งการ

วัดประเมินผลการศึกษา 
9. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) งานบริการและพัฒนานักศึกษา 
1. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างให้เป็น

คนเก่งที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข 

2. ด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมบุคลิกภาพและความประพฤติของนักศึกษาของคณะ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรทั้งด้านวิชาดาร การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน                        

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ 
4. ประสานและด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรักษา

สุขภาพและความเป็นเลิศในการแข่งขัน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการก ากับการด าเนินการชมรม สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า 
6. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษา 
7. ประสานและด าเนินการงานทุนการศึกษาของคณะ 
8. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 

    9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (4) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหาแหล่งฝึกที่เหมาะสม

ให้กับนักศึกษา 
3. ประสานงาน ระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน

ของสถานประกอบการ และนักศึกษา  
4. ติดตาม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกฯ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดนิเทศ
นักศึกษาระหว่างนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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งานสหกิจศึกษา 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และหลังการการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาแก่นักศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหาต าแหน่งงานที่

เหมาะสมให้กับนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3. ประสานงานระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ                  

ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและนักศึกษา ช่วงก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติ  
งานสหกิจศึกษา และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. ด าเนินงานการนิเทศของคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 
6. ด าเนินงานจัดการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 
7. ประสานงานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการวางแผนการจัดการเรียน

การสอนรวมทั้งผลการประเมินของการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา 
8. ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา 
9. สร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
10. สนับสนุนระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในการด าเนินงานระบบ

ฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. ให้บริการ ให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 (5) งานบัณฑิตศึกษา 
1. การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา                        

โดยเป็นหน่วยประสานและหน่วยปฏิบัติการจัดสอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร  การจัดการ
เรียนการสอน การจัดสอบ การสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้ 

2. สนับสนุนการด าเนินกิจการของฝ่ายวิชาการและหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบ                  
การประเมินการสอนของอาจารย์ การจัดประชุม การบรรยายต่างๆ ทางวิชาการ การประชุมเพ่ือประเมิน
ปรับปรุงหลักสูตร 

3. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาโดยเป็นหน่วยประสานงานและปฏิบัติในการด าเนิน
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
โครงการอบรมทางวิชาการ โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 (6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
1. งานพัฒนาการท่องเที่ยว 

- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว 
- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยุธยามรดกโลก 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส ารวจ แหล่งท่องเที่ยว   
- ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา  
2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- สร้างเครือข่าย 
- งานระบบข้อมูลการท่องเทีย่ว สนับสนุนการจัดท าแผนท่องเท่ียว 
- งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยว ประสาน

เกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ 
 3. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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โครงสร้างหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

งานบริการ

และพัฒนา

นักศึกษา   

 

งานบริหาร

วิชาการ

และพัฒนา 

การเรียน

การสอน 

งานบัณฑิต 

ศึกษา 

ศูนย์

ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

งานฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

และสหกิจ

ศึกษา 
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โครงสร้างส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ส่วนที่ 2  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง งานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

งานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นงานที่มุ่งเสริมสร้างทักษะการพัฒนา เผยแพร่
ความรู้ ทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม คณะวิทยาการด าเนินการตามระบบ   
ที่วางไว้โดยเริ่มจากการทบทวนความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ส ารวจ
ความต้องการของชุมชนเพ่ือก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
จัดท าโครงการ หรือกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งจัดท าบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ภาครัฐ และเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วน าไปจัดท าแผนบริการวิชาการ       
แก่สังคมเพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  

นอกจากนั้นแล้วยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยเพ่ือน าผลการวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์จริงเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือสังคมในหลายภาคส่วนตลอดจน 
สาขาวิชาน าความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท าวิจัยเพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ มีการประเมินผลส าเร็จของการบริการวิชาการและมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ  
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นต้น  

การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรสนับสนุน ส่งเสริม 
ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียน
โครงการ การเสนอโครงการ และเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ตามหลัก PDCA หรือการวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ 
(check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) ทั้งนี้การจัดท าคู่มือ เรื่อง งานการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ มีข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนงานบริการวิชาการ 
2. การเขียนขอ้เสนอโครงการบริการวิชาการ 
3. การตรวจสอบความถูกต้องข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
4. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
5. การด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
6. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
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แผนผังแสดงข้ันตอนงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

การวางแผนงานบริการวิชาการ 

การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

การด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

เริ่มต้น 

การตรวจสอบความถูกต้องข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
 

การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
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ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนงานบริการวิชาการ 

 การวางแผนงานบริการวิชาการ เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ เนื่องจากการด าเนินงานทุกขั้นตอนต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดับผู้บริหาร ที่ให้ค าแนะน า ก ากับติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง เป็นงานที่ต้องมีการก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการ
ด าเนินการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม ตาม
ศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ พันธกิจ นโยบายของคณะวิทยาการจัดการ และมีการจัดท า
แผนบริการวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานบริการวิชาการ โดยมีการด าเนินการดังนี้                
 1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้ท า
หน้าที่ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับบริบท ปัญหา         
และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ  พันธกิจ 
นโยบาย และจัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างานบริการวิชาการในปีงบประมาณ
นั้น ๆ โดยองค์ประกอบของค าสั่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานบริหารหลักสูตร หัวหน้าส านักงาน
คณบดี และ ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ  

 1.2 จัดท าแผนการบริการวิชาการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา       
โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
   1.2.1 ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดส่งบันทึก
ข้อความเชิญประชุมให้กับคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการได้วางแผนการ
ท างานอ่ืน ๆ ที่ไม่ตรงกับก าหนดวันที่จัดประชุม ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร ส าเนาเอกสารตามจ านวน
คณะกรรมการฯ  
     1.2.2 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการด าเนินการ
ทบทวนประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน รายงานการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดพ้ืนที่ ชุมชน กลุ่มเป้าหมายในการลง
พ้ืนที่จัดโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
โครงการบริการวิชาการ 
   1.2.3 จัดท าแผนการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะด าเนินการ
จัดพิมพ์แผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมานนั้น ๆ และน าเสนอผู้บริหารตรวจสอบ เพ่ือน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนการบริการวิชาการ 
   1.2.4 น าแผนการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ (กปจ.) เพ่ือขอความเห็นชอบแผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ ผู้รับผิดชอบงาน



22 
 

บริการวิชาการของคณะ จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือน าเสนอแผนการบริการวิชาการเข้าประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) และส าเนาเล่มแผนบริการวิชาการเท่าจ านวนคณะกรรมการประจ า
คณะ (กปจ.) ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนการบริการวิชาการ หรือ เห็นชอบโดยให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือ ให้ปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) กรณีคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) เห็นชอบแผนบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดส่งแผนบริการวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
   2) กรณีคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) เห็นชอบแผนบริการวิชาการโดยให้มี
การปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแก้ไขแผนบริการวิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (กปจ.) และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) อีกครั้ง   
   3) กรณีคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) ให้ปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
พิจารณาแก้ไขแผนบริการวิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) อีกครั้ง   
   1.2.5 เผยแพร่แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้รับผิดชอบส าเนาเล่ม
แผนบริการวิชาการจัดส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมส่งเล่มแผนบริการวิชาการรูปแบบไฟล์ PDF หรือ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลเว็บไซต์ของคณะ ได้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

  1.3 ก ากับ ติดตามดูแล ประเมินผล และสนับสนุนให้สาขาวิชาผู้รับผิดชอบด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา (ไตรมาส) ที่ก าหนด เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดย
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเสนอให้ผู้บริหารลงนาม และ
ส าเนาแจกเอกสารบันทึกข้อความให้สาขาวิชา เพ่ือติดตามการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ตรง
ตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ พร้อมให้สาขาวิชาจัดส่งเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว  
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ภาพที่ 1  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาพที่ 1  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจ าคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 3  ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเสนอเรื่องน าเข้าระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
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ปัญหา 
  1. ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ การระบุ
อ านาจหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ต้องด าเนินการแก้ไขค าสั่งฯ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเสนอ
ผู้บริหารลงนาม  
 2. การน าแผนบริการวิชาการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) เพ่ือขอความ
เห็นชอบแผนบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ บางครั้งช่วงระยะเวลาการจัดการประชุมไป
สอดคล้องกัน ท าให้การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนบริการวิชาการไม่ตรงตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
  1. การจัดท าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ควรด าเนินการ
จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และให้งานธุรการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ
ผู้บริหารลงนาม 
 2. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องเช็คก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (กปจ.) จากผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการฯ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการ   
ได้ทันก าหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อเสนอแนะ  
 1. การจัดท าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ต้อง อ้างอิง
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
 2. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ แจ้งความจ าเป็นในการน าแผนบริการวิชาการ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) เมื่อรอบระยะเวลาการจัดประชุมไม่ตรงช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ด าเนินแจ้งคณะฯ เพ่ือจัดท าเป็นวาระเวียน โดยส่งเอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบ ให้ความเห็น
และข้อเสนอแผนบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ขั้นตอนที่ 2  การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 

การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เป็นการเขียนโครงการเพ่ือประโยชน์ในด าเนินงาน     
มีแนวทางในการจัดท างบประมาณที่เหมาะสม มีการวางแผนการท างาน การปฏิบัติงาน โดยต้องมีการ
เขียนอธิบายให้เห็นความส าคัญในการจัดโครงการ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นการขออนุมัติและด าเนินการต่อไป โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเชิญประธาน
บริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณปัจจุบัน         
พร้อมด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ส าเนาเอกสารให้ครบตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
ทั้งนีเ้พ่ือให้สาขาวิชาได้รับทราบรายละเอียดในการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการชี้แจงในการข้อเสนอโครงการบริการวิชา การ 

ดังต่อไปนี้  
   2.1.1  รายละเอียดของแผนงาน ในปีงบประมาณปัจจุบัน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้
มีความสอดคล้องกับแผนงาน  
  2.1.2  แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน  

   2.1.3  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแต่ละโครงการ/กิจกรรม   
   2.1.4  รายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย 

  2.1.5  การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาต้องด าเนินการจัดท าข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
https://www.aru.ac.th/plan/ 

  2.2 สาขาวิชาต้องด าเนินการจัดประชุมอาจารย์บริหารหลักสูตร เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ โดยสาขาวิชาต้องวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินการกรอกรายละเอียดตามขั้นตอน 
และรายละเอียด ดังนี้  
  2.2.1  การคัดเลือกชุมชน/กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 
  2.2.2  ช่วงเวลาในการด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ 
  2.2.3  การตั้งชื่อโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
  2.2.4  การก าหนดหมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
  2.2.5  การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และการบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย   
 

https://www.aru.ac.th/plan/
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ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
  1.  หน่วยงานหลัก และหน่วยงานรอง 
            ให้ระบุหน่วยงานหลัก และหน่วยงานรอง เช่น หน่วยงานหลัก  คณะวิทยาการ
จัดการ  หน่วยงานรอง  สาขาวิชาการตลาด 
  2.  ชื่อโครงการ 
          ให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ ต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ท า
ให้เกิดความเข้าใจง่าย ชื่อโครงการ/กิจกรรมแจะแสดงลักษณะของงานที่จะปฏิบัติ 
       ความสอดคล้องของโครงการ  
            ให้ระบุความสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์, โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ที่โครงการมีความสอดคล้อง ซึ่งโดยปกติ
แล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ จะเป็นผู้ด าเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียด
ดังกล่าวให้ 
  3.  หลักการและเหตุผล 
          ให้ระบุในประเด็นต่างๆ เช่น ที่มา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการที่ท าให้เกิด
โครงการ สภาพปัญหา/ความต้องการ ซึ่งเป็นการระบุสภาพปัญาความเดือดร้อนของกลุ่มเปผ้าหมาย หรือ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยควรมีองค์ประกอบ คือ ต้นเหตุของปัญหา/ความต้องการ สภาพของ
ปัญหา/ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา หรือความเร่งด่วนของความต้องการ  
  4.  วัตถุประสงค์ 
            ให้ระบุสภาพของจุดหมาย ซึ่งต้องการบรรลุผลของแต่ละโครงการ และใช้ก ากับการ
คัดเลือกกิจกรรมที่จะท า สิ่งที่ต้องการหลังจากจัดโครงการ ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ ควรเป็น
ข้อความที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย โดยควรมีองค์ประกอบ คือ กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพ้ืนที่ 
หรือชุมชน) ทั้งนี้ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้ 
  5.  กลุ่มเป้าหมาย 
                ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้น าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้สูอายุ ประชาชนทั่วไป ครู 
อาจารย์ ข้าราขการ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา พร้อมระบุจ านวนของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการ 
  6.  วิธีการด าเนินงาน  
                ให้ระบุวิธีการอบรม เช่น  
   1) การจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ หรือ  
  2) การจัดอบรมรูปแบบการฝึกปฏิบัติการ 
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  7.  ระยะเวลา 
                ให้ระบุช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการจัดกิจกรรม ระบุระยะเวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาและติดตามประเมินผล  เช่น ช่วงไตรมาสที่ 1 หรือ วันที่ 
01/10/2563 – 31/12/2563 
     8.  พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 
         หากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทราบกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น กลุ่มวิสหกิจชุมชนบ้านคลองทราย ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ ระบุพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น 
  9.  งบประมาณโครงการ 
                        ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ 
       -  งบประมาณแผ่นดิน 
       -  งบ บกศ. 
       -  งบ กศ.บป. 
  10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
                ให้ระบุตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เชิงปริมาณ ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ พร้อมทั้งระบุจ านวน หรือระบุ
ปริมาณชิ้นงานที่ต้องด าเนินการ หรือระบุจ านวนครั้งในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
หรือ ระบุจ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
2. เชิงคุณภาพ ระบุผลกระทบจ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือร้อยละ
ของรายวิชาที่ได้รับการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
3. เชิงเวลา ระบุร้อยละของการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส 

  11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
                รายละเอียดการกรอกกิจกรรมย่อยต้องระบุหมวดรายจ่าย และรายละเอียดให้
ชัดเจน ซึ่ง หมวดรายจ่ายต้องระบุ ดังนี้ 
                 -  ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากรทั้งภายใน และค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
                 - ค่าใช้สอย  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค) รายจ่าย เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่ารถตู้ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
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        -  ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายเพ่ือจัดซื้อจัดหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งของใช้สิ้นเปลือง 
ไม่คงทนถาวร เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุในการอบรม 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ให้ระบุหน่วยงานหลัก ซึ่งเป็นการบอกให้ทราบว่ากลุ่มบุคคลใด หรือหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สะดวกแก่การติดตาม ประสานงาน เช่น คณะ
วิทยาการจัดการ  
   13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 
                รายละเอียดการกรอกตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย จะต้องระบุชื่อกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หน่วยนับ และค่าเป้าหหมาย 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
                ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่จะด าเนินการจัดโครงการ/กิจรรม 

พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา/หรือปัองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในระหว่างช่วงเวลาในการด าเนินการจัด
กิจกรรม (สามารถระบุ หรือไม่ระบุสาเหตุก็ได้) 

2.3 สาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความ พร้อมแนบแบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ หรือจัดส่ง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังคณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ รวบรวมและ
ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
ประจ าคณะวิทยาการจัดการพิจารณา ต่อไป 
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ภาพที่ 4  การดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย  
https://www.aru.ac.th/plan/   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  งบประมาณ 
 
 
 

พิมพ ์www.aru.ac.th/plan/  

www.aru.ac.t

2 งบประมาณ 

www.

1 เอกสารเผยแพร่ 

https://drive.google.com/file/d/18kSCOXmzznB98n0R8jDvTGU9b0BYbITH/view
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ภาพที่ 6  แบบฟอร์ม 

 

 

ภาพที่ 7  แบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย 
 

 

แบบฟอร์ม  

ww

แบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนอ 

งบประมาณรายจ่าย  

www.aru.ac.th/
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ภาพที่ 8 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเสนองบประมาณรายจ่าย 
 

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ  

www.aru.ac.t
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ภาพที่ 9  ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
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ภาพที่ 9  ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
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ปัญหา 
 ในการประชุมชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณปัจจุบัน           
ซึ่งสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เนื่องจากประธานบริหารหลักสูตรอาจจะติดภาระกิจต่างๆ เช่น ภาระ
งานสอน หรืออาจเกิดการลืมก าหนดวันประชุม ซึ่งท าให้ไม่เข้าใจรายละเอียดในการเขียนข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ   

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
 ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการโดยส่งบันทีก
ข้อความเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาในการจัดตารางเวลาการด าเนินงานให้สะดวกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการตามที่คณะก าหนด  

ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องตรวจสอบตารางกิจกรรม หรือตารางสอนของ
คณะกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือได้จัดท าก าหนดการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ตรงกับกับภาระกิจอ่ืนๆ ของ
คณะกรรมการ 
  2. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ประสานสาขาวิชา แจ้งเตือนให้ทราบถึงก าหนดการ
ประชุม โดยอาจแจ้งผ่านการโทรศัพท์ การแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น Line หรือให้เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา
แจ้งเตือนประธานบริหารหลักสูตรก่อนถึงก าหนดวันที่จัดประชุม ซึ่งถ้าประธานบริหารหลักสูตรไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ให้ส่งตัวแทนของสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมแทน เพ่ือให้สาขาวิชาได้รับทราบรายละเอียด
ในการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
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 ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบความถูกต้องข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 

 การตรวจสอบความถูกต้องข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ จะต้องด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียด ในแบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ความสอดคล้องของโครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 
ก่อนที่จะด าเนินการจัดส่งให้ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชา
ตามแผน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการตรวจสอบการจัดส่งข้อเสนอ
โครงการบริการให้ครบทุกสาขาวิชา และจัดท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการบริการวิชาการ        
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณนั้น ๆ 

  3.2 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ หากมีการแก้ไข ให้จัดท าบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชา
ด าเนินการแก้ไขและส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คณะด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 

 3.3 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ เสนอผู้บริหารลงนามในแบบขอรับการ
จัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ตามแบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน 

3.4 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอส่งแบบ
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบงานบริการวิชาการ  

 3.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ หากมีการแก้ไข สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) แจ้ง
กลับมายังคณะฯ โดยผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องด าเนินการแจ้งสาขาวิชาพิจารณาแก้ไข 
พร้อมส่งคืนคณะฯ ตามวันที่ก าหนด หรือหากมีการพิจารณาอนุมัติโดยไม่มีการแก้ไข สาขาวิชาสามารถ
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการได้ตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ 
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ภาพที่ 10  ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
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ภาพที่ 10  ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (ต่อ)  
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ภาพที่ 10  ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (ต่อ)  



44 
 

 
 

ภาพที่ 10  ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (ต่อ) 



45 
 

 
ภาพที่ 10  ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (ต่อ) 
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ปัญหา 
  การเขียนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์สาเหตุและความจ าเป็นที่จะจัด
โครงการโดยสาขาวิชาซึ่งเป็นผู้เขียนต้องอธิบายเหตุผล ในการเขียนหลักการและเหตุผล ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน กรอกรายละเอียดการเชื่อมโยงตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง การเขียนรายละเอียดแผนการ
ด าเนินกิจกรรมหมวดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
เช่น การวิเคราะห์ค่าวัสดุ เป็นค่าจ้าง คณะฯ ต้องส่งคืนข้อเสนอโครงการให้ด าเนินการแก้ไข ท าให้การ
เสนอโครงการเกิดความล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
  1. ก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการ ต้องตรวจสอบพิจารณาให้รอบครอบ โดยประธานบริหาร
หลักสูตร หรือน าเข้าที่ประชุมของสาขาวิชาในการพิจาณารายละเอีดยการเสนอโครงการ/กิจกรรม หรือ 
ควรส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (ร่าง) ให้ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯ ตรวจสอบอีก
ครั้งเพ่ือให้สาขาวิชาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2. ผู้รับผิดชอบเขียนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชา ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครรัฐ 
 3.  ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการกรอกรายละเอียดการเชื่อมโยง
ตัวชี้วัดให้กับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ น าเสนอผู้บริการในการจัดอบรมการเขียน
โครงการที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ไดร้ับมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 2. จัดท าตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
คณะวิทยาการจัดการ หรือจัดส่งตัวอย่างให้สาขาวิชาทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่น Line 
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ขั้นตอนที่ 4  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นการก าหนดให้
คณะกรรมการได้ด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

  4.1 ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งต้องระบุรายละเอียด ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา และประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ฝ่าย ดังนี้   
   4.1.1 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี โดยมี
หน้าที่อ านวยการให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ       ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  4.1.2 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยประธานบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา โดยมีหน้าที่พิจารณาจัดท ารายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม/ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร อุปกรณ์ และ
สถานที่ในการด าเนินโครงการ เป็นวิทยากรและคณะท างานในการจัดอบรมตามโครงการและติดตาม
โครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 4.2 ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณปัจจุบันให้ผู้บริหารลงนาม 

  4.3 ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ จัดท าส าเนาเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ แจกให้กับคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดกิจกรรมทุกคน หรือจัดส่ง
ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพลิเคชั่น Line เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถน าไปใช้เป็น KPI 
(Key Performance Indicator) ตัวชี้วัดความส าเร็จในการท างาน 
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ภาพที่ 11  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอน 

กับการบริการวิชาการ งานวิจัย 
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ภาพที่ 11  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอน 

กับการบริการวิชาการ งานวิจัย (ต่อ) 
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ภาพที่ 11  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอน 
กับการบริการวิชาการ งานวิจัย (ต่อ) 
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ภาพที่ 11  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอน 
กับการบริการวิชาการ งานวิจัย (ต่อ) 
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ปัญหา 
   ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเกิดการ
ผิดพลาดของรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานที่ไม่ตรงกับกิจกรรม และการระบุอ านาจหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ทั้งนีต้้องด าเนินการแก้ไขค าสั่งฯ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเสนอผู้บริหารลงนาม  

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
  ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
สอบถามประธานบริหารหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา ก่อนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  

ข้อเสนอแนะ  
 1.  ผู้ รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องตรวจสอบ ข้อมูลรายชื่ อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ โดยตรวจสอบ และอ้างอิงจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการจัดท าค าสั่งฯ  
 2.  การอ้างอิงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดย
อ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
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ขั้นตอนที่ 5  การด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

การด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
การปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่ส าคัญของ
การติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การ
ติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  

  5.1 ก าหนดปฏิทินในการท างานร่วมกัน โดยผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ จัดท า
บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดปฏิทินการด าเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาระบุก าหนดการวันที่ สถานที่ในการด าเนินงานฯ พร้อมส่งแบบฟอร์มดังกล่าว
กลับมาให้คณะฯ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
บริการวิชาการของทุกสาขาวิชาตลอดปีงบประมาณ และน าเสนอให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 

 5.2 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ติดตามผลการด าเนินงานของสาขาวิชา

ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้ประสานงาน และให้ค าแนะน าสาขาวิชาในการด าเนินงานตาม

ขั้นตอน ดังนี้  

   5.2.1 ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ประชาสัมพันธ์ 
และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี) 
   การจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งบางครั้งเป็นบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้
เป็นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการมีทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่า และหลักสูตรที่หารายได้ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลายช่องทาง เพ่ือให้ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
อย่างทั่วถึง อาทิเช่น   
  -  จอ LED ภายในมหาวิทยาลัย และหน้ามหาวิทยาลัย 
  -  ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
  -  โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook , Line ฯลฯ 
  -  ระบบสารบรรณกลาง E-Document 
  -  ใบปลิว 
   หลักจากการด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมบริการวิชการแล้วนั้น ต้อง
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมอบรม จ านวนที่เปิดรับสมัคร ก าหนดการเปิดรับสมัคร พร้อม
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม (ถ้ามี) 
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   5.2.2  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ประสานงาน
วิทยากร 
  โดยพิจารณาวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านการอบรมโครงการบริการวิชาการในแต่
ละหัวข้อนั้นๆ ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ ความพร้อมของหลักสูตรต่อการบริการวิชาการแก่สังคม  
   -  ด าเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรแจ้งก าหนดการอบรม และกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการอบรม รูปแบบการอบรมเชิงบรรยาย หรือเชิงปฏิบัติการ หากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีผลิตภัณฑ์
จะต้องแจ้งให้วิทยากรทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้วิทยากรมีเวลาส าหรับเตรียมความพร้อม และ
เตรียมขอ้มูลประกอบการอบรม  
   -  ประสานงานวิทยากรในการขอข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับประกอบการอบรม 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการอบรมเชิงบรรยาย หรือเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี) 

  -  ประสานงานวิทยากรขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้ส าหรับประกอบการอบรม 
เพ่ือจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสารให้กับผู้เข้ารับการอบรม หรือ เป็นไฟล์เพ่ือจัดท า PowerPoint ส าหรับ
ประกอบการบรรยาย 

  -  ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร เสนอต่อผู้บริหารลงนาม 
    
   5.2.3  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ประสานงานขอ
ใช้สถานที ่
   ด าเนินการประสานงานจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับก าหนดการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรม การขออนุญาต
ใช้สถานที่ ห้องประชุม วันที่ด าเนินการจัดกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม พร้อมจัดท าหนังสือขอ
อนุญาตใช้สถานที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
   5.2.4  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ประสานงานผู้
เข้ารับการอบรม 

  ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมจะต้องแจ้งผู้เข้ารับการอบรมว่ากิจกรรมเป็นการบรรยาย 
หรือปฏิบัติการ แจ้งก าหนดการอบรมให้ชัดเจน เพ่ือความพร้อมในการจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรง
ตามความต้องการ เช่น หากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีผลิตภัณฑ์ ผู้จัดอบรมจะต้องทราบชนิดของผลิตภัณฑ์     
เพ่ือจะได้สามารถเตรียมข้อมูล เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากอบรม
ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ตัวอย่างเช่น การอบรมการออกแบบตราสินค้า 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างสื่อดิจิตอล หรือการขายออนไลน์ เป็นต้น 
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  5.2.5  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ด าเนินขอ
อนุมัติ  ซื้อจ้าง  
  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติด าเนินโครงการ ขอ
อนุมัติ เบิกจ่าย ขออนุญาตไปราชการ/ใช้ยานพาหนะ ขอยืมเงินทดรอง ราชการ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ.260 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    พ.ศ.2560 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการเงิน เพ่ือให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ 
  1) โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมที่จัดบริการวิชาการ ให้ผู้เขียนดูรายละเอียด
โครงการให้ชัดเจน 
   2)  ด า เนินการเขียนขออนุมัติจัดซื้ อจัดจ้ าง  และซื้ อจ้ าง ในระบบบัญชี  3 มิติ                  
ตามแบบฟอร์มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยระบขุ้อมูลให้ครบถ้วน 
  3) เสนอผู้บริหารในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ   
ในกรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับมาแก้ไขทันที และเสนอเพ่ือขออนุมัติอีกครั้ง 
  4) เมื่อผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานอนุมัติแล้ว ให้ลงออกเลขหนังสือส่งออก ไปส่งที่กลุ่ม
งานการเงิน กรณีเป็นหมวดค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ ให้ส่งที่กองนโยบายและแผน 
  5) รอการตรวจสอบจากกลุ่มงานการเงิน กองนโยบายและแผน ผอ.ส านักงานอธิการบดี 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามล าดับ กรณีเป็นหมวดค่าใช้สอย/วัสดุ ต้องรอ 
ตรวจสอบจากกลุ่มงานพัสดุด้วย 
  6) เมื่อผู้บริหารลงนามอนุมัติแล้ว ให้เขียนขอยืมเงินทดรองราชการจาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระบุข้อความให้ครบถ้วน และส่งกลุ่มงานการเงิน 
  7) รอเช็คจากกลุ่มงานการเงิน และน าเช็คไปขึ้นเงิน เพ่ือด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 
  5.2.6  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
       1) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการอบรม พร้อมด าเนินการติดตั้ง เช่น 
Notebook, Projector, จอรับภาพ, ไมค์ 
       2)  จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม โดยขอต้นฉบับจากวิทยากร พร้อมส าเนา
ตามจ านวนผู้เข้ารับการอบรม หรือ เตรียมจัดท าเป็น สไลด์ powerpoint ไว้ส าหรับเปิดให้กับวิทยากร
ประกอบการบรรยาย 
       3)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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       4)  เก็บภาพบรรยากาศ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยถ่ายแต่ละช่วงเวลา เช่น ผู้เข้า
รับการอบรมลงทะเบียนเข้ารับการอบรบ, พิธีเปิดการอบรม, ช่วงการอบรมเชิงบรรยาย-เชิงปฏิบัติการ 
และพิธีปิดการอบรม และถ่ายภาพรวม    
       5)  จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ส าหรับเป็นหลักฐานประกอบการขอ
อนุมัติเบิก/จ่ายให้ เช่น   
        -  ใบส าคัญค่าตอบแทน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของวิทยากร 
       -  แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 
         -  ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
       -  ใบลงทะเบียนของผู้เข้ารับอบรม 
        -  ใบเสร็จค่าเช่ารถตู้โดยสาร พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี)  
        -  บิลน้ ามัน (ถ้ามี)  
        -  ใบเสร็จค่าวัสดุ (ถ้ามี)  
        - ฯลฯ 
     ทั้งนี้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าสรุปรายงานผล และเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่าย
ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ. 260  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
การเงิน  

       6)  จัดเก็บแบบการจัดเก็บแบบประเมินส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะต้องท าการประเมินผลของแต่ละกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วม
อบรมตอบประเมินซึ่งจะเป็นกระดาษ หรือการตอบแบบออนไลน์ ทั้งนี้ แบบประเมินความพึงพอใจและ
แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชการแก่สังคม ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดเก็บผู้เข้าร่วม
อบรม อย่างน้อยร้อยละ 80 (จากจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด) โดยมีรายละเอีอดที่ระบุในแบบประเมิน  
    7)  ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ในการติดตามผล
การน าความรู้ที่ได้ให้บริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรท าการติดตามหลังสิ้นสุด
โครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพ่ือน าผลที่ได้ ไปปรับปรุงหลักสูตร/ กิจกรรม/ งบประมาณ/ 
คณะด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ  
  5.2.7  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) น าความรู้จาก
การบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
        1) การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

        การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน จะท าให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูง มีศักยภาพทางวิชาการดีมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้
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กับชุมชนได้มากขึ้นและมีเจตคติ ที่ดีต่อการรับใช้ชุมชนและสังคม รูปแบบการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกส่ังคมกับการเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ คือ  
        รูปแบบท่ี 1 รายวิชาเป็นตัวก าหนดรูปแบบในการบูรณาการ 
       สาขาวิชาวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ ที่อาจารย์ได้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
มาบูรณาการในรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และมอบหมายงานให้
นักศึกษาท า 
       รูปแบบท่ี 2 โครงการบริการวิชาการเป็นก าหนดรูปแบบในการบูรณาการ 
        การจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดย
สาขาวิชาและนักศึกษาน าความรู้จากรายวิชาไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับ
ชุมชนภายใต้ โครงการบริการวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนน าความรู้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง 

        2) การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
        การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย เป็นการท าประโยชน์แก่ชุมชน และ
สังคม ก่อให้เกิดความรู้  ใหม่ พัฒนางานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง การวิจัยการ
ประเมินผลโครงการไม่จัดเป็นการบูรณา การงานบริการวิชาการกับการวิจัย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการ
ต้องท าในการด าเนินงานปกติเพ่ือน าผลมาปรับปรุง โครงการ รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย มี 2 รูปแบบ คือ 

        รูปแบบท่ี 1 การพัฒนาต่อยอดงานบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่งานวิจัย  

        เมื่อสาขาวิชาให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้วพบว่ามีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ น่าสนใจ จึงน ามาพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย ก่อให้เกิด
ผลงานวิจัยที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการ 

        รูปแบบท่ี 2 การน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่งานบริการวิชาการ  

         เมื่อสาขาวิชาค้นหาองค์ความรู้จากงานวิจัย แล้วน าผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุง
และใช้ประโยชน์จริงในการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีผลงานวิจัยเป็นฐาน
ในการด าเนินงานการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
        3) การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ สังคมกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
       การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการน า
การจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ส่งเสริม
การสืบสาน และธ ารงรักษา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน และของชาติ  เสริมสร้างประสบการณ์
ทักษะ ความรู้ความสามารถ พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและ  จริยธรรม
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ให้แก่นักศึกษา การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาซึมซับความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงรักษา
ศิลปะและวัฒนธรรม รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มี 2 รูปแบบ คือ 

        รูปแบบท่ี 1 รายวิชาเป็นตัวก าหนดรูปแบบในการบูรณาการ        

สาขาวิชาวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ที่อาจารย์ได้
บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการใน
รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และมอบหมายงานให้นักศึกษาท า  
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น และตระหนักถึงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

       รูปแบบท่ี 2 โครงการบริการวิชาการเป็นก าหนดรูปแบบในการบูรณาการ 
       การจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดย

สาขาวิชาและนักศึกษาน าความรู้จากรายวิชาไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับ
ชุมชนภายใต้ โครงการบริการวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนน าความรู้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง เพ่ือให้นักศึกษาซึมซับความงดงามของ
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม  

  5.2.8  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ด าเนินขออนุมัติ
เบิกจ่าย 
     1) เมื่อจัดโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้เตรียมหลักฐานการขอ
อนุมัติเบิก/จ่ายให้ พร้อม เช่น ใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรประชาชนวิทยากร ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน 
เป็นต้น ซึ่งต้องตรงกับท่ีขออนุมัตซื้อ/จ้างเอาไว้ 
     2) ด าเนิการเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิติ ตามแบบฟอร์มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน 
     3) เสนอผู้บริหารในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการลงนาม เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติ   
ในกรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับมาแก้ไขทันที และเสนอเพ่ือขออนุมัติอีกครั้ง 
     4) เมื่อผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานอนุมัติแล้ว ให้ลงออกเลขหนังสือส่งออก ไปส่งที่กลุ่ม
งานการเงิน 
     5) รอการตรวจสอบจากกลุ่มงานการเงิน ผอ.กองกลาง ผอ.ส านักงานอธิการบดี 
ตามล าดับ 
    6) เมือ่ผู้บริหารอนุมัติจ่ายแล้ว คือเสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติเบิก/จ่าย 
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 5.3 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ติดตามเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดส่งบันทึกข้อความ
แจ้งสาขาวิชาให้ด าเนินการส่งเล่ม (ร่าง) สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้คณะฯ 
ภายใน 15 เพ่ือให้คณะฯ ได้ตรวจสอบรูปแบบการรายผลการด าเนินงาน และความถูกต้องของแบบฟอร์ม 

  2) คณะฯ ส่งคืนเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้สาขาวิชา 
ซึ่งอาจจะมีการแก้ไข หรือไม่ต้องแก้ไข ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาด าเนินการจัดท าเล่มสรุปรายงานผลฯ ฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม พร้อมจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังคณะฯ  
  3) คณะฯ ด าเนินการเสนอเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้
ผู้บริหารรับทราบผลการด าเนินงาน ลงนามในบันทึกข้อความ และผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการ
วิชาการของคณะ จัดส่งเล่มรายงานผลฯ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และจัดเก็บเล่มรายงานผลฯ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม ไว้ที่
คณะฯ เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

  5.4 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานจัดโครงการบริการวิชาการ เช่น การเปลี่ยน
วันที่ในการจัดกิจกรรม หรือ การส่งเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงานไม่ตรงระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องจัดท าบันทึกข้อความติดตามเล่มด าเนินงาน และติดตามการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 12  ตัวอย่างบันทึกข้อความ และแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
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ภาพที่ 12  ตัวอย่างบันทึกข้อความ และแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 13  ตัวอย่างปฏิทินการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาพที่ 14  ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรภายใน 
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ภาพที่ 15  ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 
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ภาพที่ 16  ตัวอย่างบันทึกข้อความขอใช้สถานที่ภายใน 
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ภาพที่ 17  ตัวอย่างบันทึกข้อความขอใช้สถานที่ภายนอก  
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ภาพที่ 18  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์ 
หรือผลกระทบการให้บริการวิชการแก่สังคม  
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ภาพที่ 18  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์ 

หรือผลกระทบการให้บริการวิชการแก่สังคม (ต่อ) 
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ภาพที่ 18  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์ 
หรือผลกระทบการให้บริการวิชการแก่สังคม (ต่อ) 
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ภาพที่ 19  ตัวอย่างบันทึกข้อความติดตามเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการ 
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ภาพที่ 20  ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 รูปแบบเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ประกอบไปด้วย   
1.  หน้าปก สารบัญ เล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชการ 
2.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  

   - หลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์ 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงเวลา  
- รายชื่อวิทยากร  
- ระยะเวลาในการด าเนินการ  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
- งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการอบรม  
- แหล่งที่มาของงบประมาณ  
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- สรุปผลการด าเนินงาน (โดยใช้แบบประเมิน) 

  3.  ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ  
   - ผลสรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาการอบรม 
 - การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์  
 - ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการ  
 - ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

4.  ภาคผนวก  
- โครงการบริการวิชาการ 
- ก าหนดการด าเนินงาน  

 - รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  
 - ภาพการด าเนินโครงการ  

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
- แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ 
- แบบประเมินสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการ 
- หนังสือเชิญวิทยากร/แบบตอบรับวิทยากร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ 
- เอกสารประกอบการอบรม (ถ้ามี) 
- สรุปติดตามผลการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 21  ตัวอย่างหน้าปกเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
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ภาพที่ 22  ตัวอย่างสารบัญเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
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ภาพที่ 23  ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
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ภาพที่ 23  ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 23  ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 24  ตัวอย่างผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ  
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ภาพที่ 24  ตัวอย่างผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 24  ตัวอย่างผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 24  ตัวอย่างผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ (ต่อ)  
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ภาพที่ 24  ตัวอย่างผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 24  ตัวอย่างผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 25  ตัวอย่างภาคผนวก แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ 

แก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์ 
หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
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ภาพที่ 25  ตัวอย่างภาคผนวก แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ 

แก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์ 
หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 
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ภาพที่ 25  ตัวอย่างภาคผนวก แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ 

แก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์ 
หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 
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ภาพที่ 25  ตัวอย่างภาคผนวก แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ 

แก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์ 
หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 
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ภาพที่ 26  ตัวอย่างภาคผนวก การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการ 
และวิชาชีพแก่ชุมชน 
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ปัญหา   
 1. ในบางครั้งการก าหนดวันที่ในการด าเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาที่ท าให้ต้อง
เลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากรติดภารกิจของหน่วย หรือ ชุมชนไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม 
และทางผู้รับผิดชอบจัดโครงการได้ขออนุญาตซื้อจ้าง และยืมเงินทดรองราชการไว้เรียบร้อยแล้ว 
 2. การก าหนดแผนการจัดกิจกรรม ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ท าให้เกิดปัญหา คือ      
ทางผู้รับผิดชอบจัดโครงการไม่สามารถยืมเงินทดรองราชการได้ทัน 
 3. ในบางครั้งการจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคผนวกที่ผู้จัดท าเล่มรายงานผล ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น แบบประเมินผลส าเร็จของ
การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอนและ
การวิจัย ซึ่งจะต้องผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมระบุรายวิชาที่บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการ  
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยในเรื่องใด พร้อมระบุแนวทางการบูรณาการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
 1. ผู้รับผิดชอบจัดโครงการบริการวิชาการ ด าเนินการแจ้งไปยังชุมชนขอเลื่อนก าหนดวัน
ในการจัดกิจกรรม เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจ หรือ ด าเนินการแจ้งไปยังวิทยากร ขอเลื่อนก าหนดการ 
จัดกิจกรรม เนื่องจากชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันที่ก าหนด โดยต้องแจ้งก าหนดวันที่ในการ
การจัดกิจกรรมถัดไป พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความคืนเงินยืม (ในกรณีท่ียืมเงินทดรองราชการ) 
และ ท าบันทึกข้อความขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมโดยระบุสาเหตุในบันทึกข้อความให้ชัดเจน 
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ควรก าหนดแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ช่วงระยะเวลาในการซื้อ จ้าง และยืมเงินทดรองราชการ  
 3. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการตรวจสอบเล่มรายงานผล           
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการทุกครั้ง เมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องแก้ไขให้รีบส่งต่อให้ผู้จัดท าเล่มรายงาน
ผลฯ ด าเนินการแก้ไข ก่อนจัดส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ผู้รับผิดชอบจัดโครงการบริการวิชาการ ด าเนินการแจ้งวิทยากร หรือ ชุมชนล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันจัดกิจกรรม พร้อมติดต่อวิทยากร และผู้รับการอบรม Confirm ก าหนดวันที่
ด าเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้ง  
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ต้องแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงแผนก าหนดการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้มีเวลาในการด าเนินการจัดท าเอกสารซื้อ จ้าง และยืมเงินทดรอง
ราชการ อย่างน้อยล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 15 – 20 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม 
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 3. ด าเนินการจัดท าขั้นตอน (Flowchart) การขออนุมัติซื้อ-จ้าง เบิก-จ่าย ยืมเงินทดรอง
ราชการ โดยระบุขั้นตอนระยะเวลาที่ชัดเจน และจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เพ่ือความ
เข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ จัดท าตัวอย่างแบบฟอร์มเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ หรือ เผยแพร่บนเว็บไซด์ เพ่ือให้
สามารถเข้าไปดูเป็นตัวอย่างได้ 
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ขั้นตอนที่ 6  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เพราะเป็น
ขั้นตอนที่จะสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของคณะ ได้รับทราบผลการด าเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถน าผลการด าเนินงานของโครงการไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อไป ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

6.1 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการตามรอบระยะเวลาทุกไตรมาส (3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 
12 เดือน) ตามแบบฟอร์มแบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พร้อมเสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาผลการด าเนิน 

6.2 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความน าส่ง
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ (รอบ 3 
เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน) พร้อมเสนอให้ผู้บริหารลงนามในบันทึกข้อความน าส่ง และแบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  

6.3 ผู้ รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการขอ งคณะ จัดส่ งบันทึกข้อความ พร้อม
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ       
(รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน) ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27  ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ (รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน) 
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ภาพที่ 28  ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลโครงการ  
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ภาพที่ 28  ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 28  ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
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ปัญหา   
  การรายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการ ในบางครั้งใส่รายละเอียด
ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณซี่งบางสาขาวิชาด าเนินการเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผน แต่ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชการของคณะ ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นร้อยละ 100  

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
 ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชการของคณะ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนน าเสนอ
ผู้บริหารลงนาม  

ข้อเสนอแนะ   

 ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชการของคณะ ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงาน โดย
เปรียบเทียบกับเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่สาขาวิชาได้จัดส่งมาเบื้องต้น
แล้วนั้น และ ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน http://3dgf.aru.ac.th/ (ระบบบริหารงบประมาณ 
การเงินและการบัญชี) เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง 
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ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ - สกุล      นางจุฑามาศ   เจริญใจ  

วัน เดือน ปีเกิด     29  มกราคม  2524  

สถานที่เกิด      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภูมิล าเนา      200/143 หมู่ 3 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู่ปัจจุบัน      200/143 หมู่ 3 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
     โทรศัพท์  083 - 9837113 

ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 
  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  

ที่ท างานปัจจุบัน    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13000 

 
 
 
 
 

 
 


