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คานา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่ง และ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทาง
การทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ ในการปฏิบัติงานตาม
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หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งาน
ของหน่วยงาน มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากรของหน่วยงานให้สามารถปฏิ บัติงานทดแทนกันได้ เพราะงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จั ด การ เป็ น งานที่ ต้ อ งมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ ความถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี กั บ
มหาวิทยาลัย
ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ที่ให้ ความรู้ คาแนะนาด้ว ยดีตลอดมา และขอขอบพระคุ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ
ทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบล
ประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุ ธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธ ยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9
โทรสาร 0–3532-2076 ก่อ ตั ้ง มาตั ้ง แต่ร ัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู ่ห ัว
พระราชทานทรัพ ย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ ก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครูเ มื อ งกรุ ง เก่ า เมื่ อ วั นที่
1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่ บ ริ เวณหลั งพระราชวั งจัน ทรเกษม สอนวิช าสามัญอนุโ ลม ตามหลั กสู ต ร
มัธยมศึกษา 1–2-3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดาเนิน
การผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
มูลประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบลหัวแหลม
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เปิดทา
การสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบั ตร ประเภท ข (กินนอน
ประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชย
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 ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
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 เปิ ดสอนระดั บปริ ญญา (ค.บ.) หลั กสู ตร 4 ปี รับจากผู้ มีวุ ฒิ เดิ ม 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 เริ่ มเปิ ดหลั กสู ตรสาขาวิช าการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิช าชีพ ครู 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
ใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศทางวิชาการบนพื้ นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ส านึ ก ในความเป็ น ไทย มี ค วามรั ก และผู กพัน
ต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่ วมมือและช่วยเหลื อเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลั ย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น และเทคโนโลยี ส มั ยใหม่
ให้เหมาะสมกับ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การการบ ารุ ง รั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8) ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิช าการ
แก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ผลิ ต ครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่ งพระราชบั ญญั ติม หาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจและหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย
และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1) เร่งรัดการผลิ ตบั ณฑิต การจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3) เป็น ศูน ย์ก ลางการบริก าร และเผยแพร่ข้อ มูล ด้า นศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อ ส่ง เสริม
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทาง
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสู ง ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5) สนับสนุนร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6) สนั บ สนุ น พั ฒ นาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) สนับสนุนพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11) ส่ง เสริม สนับ สนุน การจัดการเรีย นการสอนเพื่อ เตรียมความพร้อ มสู่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

6
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประวัติคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 แรกเริ่มเป็นคณะวิชาวิทยาการจัด การ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและ
การจัดการให้นักศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและสหกรณ์ กลุ่มวิชา
ด้านการเงินและบัญชี กลุ่มวิชาด้านการตลาด กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เป็นหลักปีต่อมาเริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการ ในระดับอนุปริญญา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ
ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 มีการปรับเปลี่ยนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติส ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปลี่ ยนชื่อเป็นสถาบัน
ราชภัฏ พระนครศรี อยุธยา และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิทยาการจัดการ เปิด
สอนหลากหลายสาขาเพิ่มมากขึ้น ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบัน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัย ดังนี้
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
การจัดการศึกษา

ระดับ

ภาคปกติ

ปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตร - สาขาวิชา
บริหารธุกิจบัณฑิต
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การจัดการธุรกิจชุมชน
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
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การจัดการศึกษา

ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

ภาค กศ.บป.
(เสาร์ – อาทิตย์)

ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

หลักสูตร - สาขาวิชา
บริหารธุกิจบัณฑิต
การจัดการ
บริหารธุกิจบัณฑิต
การจัดการ
การจัดการ

ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ
“ความรู้ คู่คุณธรรม นาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีบ่ ัณฑิตมีสมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาการพัฒนาสู่ชุมชน
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักพึ่งพา
ตนเองและสร้างงาน
3. พัฒ นาศูน ย์ การเรี ย นรู้ ธุรกิจจาลองและเศรษฐกิจ พอเพียง ให้ นักศึกษาสามารถเรี ย นรู้
โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดาเนินงานตรงกับหลักสูตรใน
คณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้อ งถิ่น
และชุมชนอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อท้องถิ่น
อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ค่านิยมองค์กร
รักษ์หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ
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เป้าประสงค์
1. สร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพให้ ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ ชาติ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของสั ง คม ชุ ม ชน
ประเทศชาติ
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้
นโยบายคณะวิทยาการจัดการ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ
- เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียม
นักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จาเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
- สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงมา
ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ
จาลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น
- สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการและด้านการวิจัย
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหารจัดการ
อัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกได้
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านตาแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน
และส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตารา
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สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาผลงานวิจัยไป
ต่อยอดในทางอุ ตสาหกรรมและการสร้ างนวั ต กรรมใหม่ ที่ส ามารถนาไปใช้ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่นาเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา
มาผสมผสานกับงานวิจัย เพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน
- สนั บ สนุ น การทบทวนปรั บ ปรุงหลักสู ตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตร
- พัฒ นาหลั กสู ตรอบรมบุ ค คลภายนอก เพื่อเป็นการบริก ารวิช าการทั้ งหลั กสู ตรที่ ให้ เ ปล่ า
และหลักสูตรที่หารายได้
- มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย เน้ น ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ จ าก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart
phone ในการเรียนการสอนได้
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้ พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ทางวิช าชีพอย่ างต่อเนื่ อง โดยให้ เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนให้บุคลากรทาการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุติธรรม
5. การบริหารจัดการองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ นานโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้สาเร็จ
- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการดาเนินงานภารกิจต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และคานึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ คาสั่งและ
ประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใสพร้อมรับผิดชอบตรวจสอบได้
- บริหารอัตรากาลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติก าร ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อานวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน
- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่
สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
- พัฒนางานด้านประกัน คุณภาพการศึกษาให้ส อดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลั ย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทางาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ ตามพันธกิจของคณะ ดังนี้
1. ให้ ก ารศึ ก ษาและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาการจั ด การที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม และส านึ ก ใน
ความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ
3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ
4. ทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยากรจัดการของผู้นาชุมชน
6. ร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ
8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการจัดการ
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานคณบดี
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบส านั ก งานคณบดี มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ดั ง นี้ ปฏิ บั ติ ง านธุ ร การ
งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงานอาคารสถานที่ของคณะ
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงาน
อาคารสถานที่ของคณะ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการ จัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณประจาปีของคณะ
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ภายใต้แผนงานโครงการประจาปีของคณะ
4. ประสาน และดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะ
5. ประสานและด าเนิ น การในการสนั บ สนุ น การจั ด ฝึ ก อบรมและให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
เพื่อพัฒ นาคุณลั ก ษณะบั ณ ฑิตที่ พึ งประสงค์ทั้ งด้า นความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขให้กับนักศึกษา
6. ประสานและด าเนิ น การในการสนั บ สนุ น งานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมให้ กั บ พื้ น ที่
เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก
7. ประสานและดาเนินการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมการ
เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของคณะ
8. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร
9. ประสานและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และ
ทั ก ษะต่ า งๆ ในการประกอบอาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา ประสานงานหน่ ว ยงานภายใน
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
10. ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่บุคลากร
และนั ก ศึ ก ษาภายในและภายนอกคณะ ควบคุ ม ดู แ ลอุ ป กรณ์ แ ละการบริ ก าร
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะให้มีความพร้อมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
11. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ บริการฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านภาษาให้ แ ก่
นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
12. สนั บ สนุ น การให้บ ริการทดสอบความรู้ ทักษะทางภาษาของนักศึกษา บุ คลากรภาย
ในคณะ
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13. ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานการดาเนินงานของคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศของคณะ
14. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามภารกิจของคณะ
15. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
16. ประสานและดาเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
17. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดการปฏิบัติงานของสานักงานคณบดี
(1) งานบริหารงานทั่วไป
1. ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารสรรณของคณะ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป
3. ประสานงานและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานการเจ้ า หน้ า ที่ งานการเงิ น การพั ส ดุ
และอาคารสถานที่ของคณะ
4. จัดทาแผนปฏิบัติการ และคาขอตั้งงบประมาณของคณะ
5. ประสาน อานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ภารกิจของคณะ
6. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ
7. ประสานและดาเนินการเกีย่ วกับงานประกันคุณภาพของคณะ
8. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
1. ประสานและดาเนินการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา
วิชาชีพครูและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ
3. ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในส่วนของหลักสูตร ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน
4. ประสานและอานวยความสะดวกในการให้บริการโสตทัศนู ปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
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6. ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ
7. ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ
8. กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานทางวิชาการและงานบริการวิชาการ รวมทั้งการ
วัดประเมินผลการศึกษา
9. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) งานบริการและพัฒนานักศึกษา
1. ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างให้เป็น
คนเก่งที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข
2. ดาเนินการพัฒนา ส่งเสริมบุคลิกภาพและความประพฤติของนักศึกษาของคณะ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรทั้งด้านวิชาดาร การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
4. ประสานและดาเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการรักษา
สุขภาพและความเป็นเลิศในการแข่งขัน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการกากับการดาเนินการชมรม สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษา
7. ประสานและดาเนินการงานทุนการศึกษาของคณะ
8. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหาแหล่งฝึกที่เหมาะสม
ให้กับนักศึกษา
3. ประสานงาน ระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจาสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน
ของสถานประกอบการ และนักศึกษา
4. ติดตาม ให้คาปรึกษา คาแนะนา แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกฯ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดนิเทศ
นักศึกษาระหว่างนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
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งานสหกิจศึกษา
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และหลังการการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาแก่นักศึกษา
2. ติดต่อประสานงานกั บสถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชน เพื่อจัดหาตาแหน่ งงานที่
เหมาะสมให้กับนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3. ประสานงานระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจาสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ
ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและนักศึกษา ช่วงก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษา และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4. ดาเนินงานการนิเทศของคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
6. ดาเนินงานจัดการนาเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
7. ประสานงานการดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งผลการประเมินของการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
8. ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา
9. สร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
10. สนับสนุนระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในการดาเนินงานระบบ
ฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. ให้บริการ ให้คาแนะนาแก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา
(5) งานบัณฑิตศึกษา
1. การรั บ นั กศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
โดยเป็นหน่วยประสานและหน่วยปฏิบัติการจัดสอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การจัดสอบ การสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้
2. สนั บ สนุ น การดาเนิ น กิจ การของฝ่ ายวิช าการและหลั กสู ตรต่ า งๆ เพื่อพัฒ นาระบบ
การประเมินการสอนของอาจารย์ การจัดประชุม การบรรยายต่างๆ ทางวิชาการ การประชุมเพื่อประเมิน
ปรับปรุงหลักสูตร
3. สนั บ สนุ น และพัฒ นานักศึกษาโดยเป็นหน่ว ยประสานงานและปฏิบัติในการดาเนิ น
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
โครงการอบรมทางวิชาการ โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
4. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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(6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
1. งานพัฒนาการท่องเที่ยว
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว
- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยุธยามรดกโลก
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสารวจ แหล่งท่องเที่ยว
- ฟื้ น ฟู พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ บ ริก ารของมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี
อยุธยา
2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- สร้างเครือข่าย
- งานระบบข้อมูลการท่องเทีย่ ว สนับสนุนการจัดทาแผนท่องเที่ยว
- งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยว ประสาน
เกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ
3. งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด โครงการและกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

สานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

งาน

งานบริการ

งานบริหาร

งานบัณฑิต

งานฝึก

ศูนย์

บริหารงาน

และพัฒนา

ศึกษา

ประสบการณ์

ส่งเสริมและ

ทั่วไป

นักศึกษา

วิชาการ
และพัฒนา

วิชาชีพ

พัฒนาการ

และสหกิจ
ศึกษา

ท่องเที่ยว

การเรียน
การสอน
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โครงสร้างสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
งานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นงานที่มุ่งเสริมสร้างทักษะการพัฒนา เผยแพร่
ความรู้ ทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม คณะวิทยาการดาเนินการตามระบบ
ที่วางไว้โดยเริ่มจากการทบทวนความสาเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่สังคม สารวจ
ความต้องการของชุมชนเพื่อกาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
จัดทาโครงการ หรือกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งจัดทาบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ภาครัฐ และเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนาไปจัดทาแผนบริการวิช าการ
แก่สังคมเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
นอกจากนั้นแล้วยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยไปสู่
การใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน หรื อ สั ง คมในหลายภาคส่ ว นตลอดจน
สาขาวิชานาความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การทาวิจัยเพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ มีการประเมินผลสาเร็จของการบริการวิชาการและมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นต้น
การดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรสนับสนุน ส่งเสริม
ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะการเขียน
โครงการ การเสนอโครงการ และเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ตามหลั ก PDCA หรื อการวางแผน (plan) การดาเนินงานและเก็บ ข้ อมู ล (do) การประเมินคุ ณ ภาพ
(check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) ทั้งนี้การจัดทาคู่มือ เรื่อง งานการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ มีขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนงานบริการวิชาการ
2. การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
3. การตรวจสอบความถูกต้องข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
4. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
5. การดาเนินงานและติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
6. การรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
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แผนผังแสดงขั้นตอนงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
เริ่มต้น
การวางแผนงานบริการวิชาการ
การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
การตรวจสอบความถูกต้องข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ

การดาเนินงานและติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ

การรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ

สิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงานบริการวิชาการ
การวางแผนงานบริการวิชาการ เป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญ เนื่องจากการดาเนินงานทุกขั้นตอนต้อง
ได้รับความร่ว มมือจากบุคลากรหลายฝ่ ายทั้งระดับผู้บริห าร ที่ให้คาแนะนา กากับติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน และผู้ เกี่ย วข้อง เป็นงานที่ต้องมีการกาหนดเป้าหมาย และแนวทางการ
ดาเนินการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม ตาม
ศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ พันธกิจ นโยบายของคณะวิทยาการจัดการ และมีการจัดทา
แผนบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการทางานบริการวิชาการ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิช าการ ประจาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ทา
หน้ า ที่ ก าหนดเป้ า หมายและแนวทางการด าเนิ น การบริ ก ารวิ ช าการให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท ปั ญ หา
และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ พันธกิจ
นโยบาย และจัดทาแผนบริการวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทางานบริการวิชาการในปีงบประมาณ
นั้น ๆ โดยองค์ประกอบของคาสั่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานบริหารหลักสูตร หัวหน้าสานักงาน
คณบดี และ ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ
1.2 จั ดทาแผนการบริ การวิช าการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่ อพิจ ารณา
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดส่งบันทึก
ข้อความเชิญประชุมให้กับคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้วางแผนการ
ทางานอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับกาหนดวันที่จัดประชุม ดาเนินการจัดเตรียมเอกสาร สาเนาเอกสารตามจานวน
คณะกรรมการฯ
1.2.2 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการดาเนินการ
ทบทวนประเมินความสาเร็จของการดาเนินงาน รายงานการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่
ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนการดาเนินงาน กาหนดพื้นที่ ชุมชน กลุ่มเป้าหมายในการลง
พื้ น ที่ จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน หรื อ สั ง คมตามจุ ด เน้ น จุ ด เด่ น ของ
มหาวิทยาลั ย ตามศาสตร์ พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ กาหนดตัว ชี้วัดความส าเร็จของแผน
โครงการบริการวิชาการ
1.2.3 จัดทาแผนการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะดาเนินการ
จัดพิมพ์แผนบริการวิชาการ ประจาปีงบประมานนั้น ๆ และนาเสนอผู้บริหารตรวจสอบ เพื่อนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการบริการวิชาการ
1.2.4 นาแผนการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะ (กปจ.) เพื่อขอความเห็นชอบแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณนั้น ๆ ผู้รับผิดชอบงาน
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บริ ก ารวิ ช าการของคณะ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความเพื่ อ น าเสนอแผนการบริ ก ารวิ ช าการเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) และสาเนาเล่มแผนบริการวิชาการเท่าจานวนคณะกรรมการประจา
คณะ (กปจ.) ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนการบริการวิช าการ หรือ เห็นชอบโดยให้ มีการ
ปรั บ ปรุ งแก้ไข หรื อ ให้ ป รั บ ปรุ งแก้ไข ผู้ รับผิ ดชอบงานบริการวิช าการของคณะ ต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1) กรณี ค ณะกรรมการประจ าคณะ (กปจ.) เห็ น ชอบแผนบริ ก ารวิ ช าการ
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ดาเนินการจัดส่งแผนบริการวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
2) กรณีคณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) เห็นชอบแผนบริการวิชาการโดยให้มี
การปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ดาเนินการจัดประชุ มคณะกรรมการบริการ
วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแก้ไขแผนบริการวิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาคณะ (กปจ.) และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) อีกครั้ง
3) กรณีคณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) ให้ปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบงาน
บริ การวิช าการของคณะ ดาเนิ น การจั ดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
พิจารณาแก้ไขแผนบริการวิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) และนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) อีกครั้ง
1.2.5 เผยแพร่แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้รับผิดชอบสาเนาเล่ม
แผนบริการวิชาการจัดส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมส่งเล่มแผนบริการวิชาการรูปแบบไฟล์ PDF หรือ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลเว็บไซต์ของคณะ ได้นาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะวิทยาการ
จัดการ
1.3 ก ากั บ ติ ด ตามดู แ ล ประเมิ น ผล และสนั บ สนุ น ให้ ส าขาวิ ช าผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การจั ด
โครงการ/กิจกรรม ได้ดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา (ไตรมาส) ที่กาหนด เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดย
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเสนอให้ผู้บริหารลงนาม และ
สาเนาแจกเอกสารบันทึกข้อความให้สาขาวิชา เพื่อติดตามการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ตรง
ตามไตรมาสที่กาหนดไว้ พร้อมให้สาขาวิชาจัดส่งเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงานหลังเสร็จสิ้ นการ
ดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจาคณะวิทยาการจัดการ
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจาคณะวิทยาการจัดการ (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 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเสนอเรื่องนาเข้าระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
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ปัญหา
1. ในการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ การระบุ
อานาจหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ต้องดาเนินการแก้ไขคาสั่งฯ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเสนอ
ผู้บริหารลงนาม
2. การนาแผนบริการวิชาการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) เพื่อขอความ
เห็ น ชอบแผนบริ การวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ บางครั้งช่ว งระยะเวลาการจัดการประชุมไป
สอดคล้องกัน ทาให้การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนบริการวิชาการไม่ตรงตามช่วงระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การจัดทาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ควรดาเนินการ
จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และให้งานธุรการดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ
ผู้บริหารลงนาม
2. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องเช็คกาหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ (กปจ.) จากผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการฯ เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนบริการวิชาการ
ได้ทันกาหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ต้องอ้างอิง
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
2. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ แจ้งความจาเป็นในการนาแผนบริการวิชาการ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (กปจ.) เมื่อรอบระยะเวลาการจัดประชุมไม่ตรงช่วงระยะเวลาที่
กาหนด ให้ดาเนินแจ้งคณะฯ เพื่อจัดทาเป็นวาระเวียน โดยส่งเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบ ให้ความเห็น
และข้อเสนอแผนบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
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ขั้นตอนที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เป็นการเขียนโครงการเพื่อประโยชน์ในดาเนินงาน
มีแนวทางในการจัดทางบประมาณที่เหมาะสม มีการวางแผนการทางาน การปฏิบัติงาน โดยต้องมีการ
เขียนอธิบายให้เห็นความสาคัญในการจัดโครงการ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการขออนุมัติและดาเนินการต่อไป โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานบริ การวิช าการของคณะ ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเชิญประธาน
บริ ห ารหลั ก สู ต รประชุ ม ชี้ แ จงการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช าการในปี ง บประมาณปั จ จุ บั น
พร้อมดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม สาเนาเอกสารให้ครบตามจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งนีเ้ พื่อให้สาขาวิชาได้รับทราบรายละเอียดในการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ
ปั จ จุ บั น โดยมี ร ายละเอี ย ดที่ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การชี้ แ จงในการข้ อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช า การ
ดังต่อไปนี้
2.1.1 รายละเอียดของแผนงาน ในปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อวางแผนการดาเนินงานให้
มีความสอดคล้องกับแผนงาน
2.1.2 แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
2.1.3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2.1.4 รายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย
2.1.5 การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาต้องดาเนินการจัดทาข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
https://www.aru.ac.th/plan/
2.2 สาขาวิชาต้องดาเนินการจัดประชุมอาจารย์บริหารหลักสูตร เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ โดยสาขาวิชาต้องวางแผนการดาเนินงาน และดาเนินการกรอกรายละเอียดตามขั้นตอน
และรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 การคัดเลือกชุมชน/กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการ
2.2.2 ช่วงเวลาในการดาเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ
2.2.3 การตั้งชื่อโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
2.2.4 การกาหนดหมวดรายจ่าย/รายละเอียด
2.2.5 การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และการบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1. หน่วยงานหลัก และหน่วยงานรอง
ให้ระบุหน่วยงานหลั ก และหน่วยงานรอง เช่น หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการ
จัดการ หน่วยงานรอง สาขาวิชาการตลาด
2. ชื่อโครงการ
ให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ ต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ทา
ให้เกิดความเข้าใจง่าย ชื่อโครงการ/กิจกรรมแจะแสดงลักษณะของงานที่จะปฏิบัติ
ความสอดคล้องของโครงการ
ให้ ร ะบุ ค วามสอดคล้ อ งตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์, โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ที่โครงการมีความสอดคล้อง ซึ่งโดยปกติ
แล้ ว เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บผิ ดชอบงานบริ การวิชาการของคณะ จะเป็นผู้ ดาเนินการกรอกข้อมูล รายละเอียด
ดังกล่าวให้
3. หลักการและเหตุผล
ให้ระบุในประเด็นต่างๆ เช่น ที่มา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการที่ทาให้เกิด
โครงการ สภาพปัญหา/ความต้องการ ซึ่งเป็นการระบุสภาพปัญาความเดือดร้อนของกลุ่มเปผ้าหมาย หรือ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยควรมีองค์ประกอบ คือ ต้นเหตุของปัญหา/ความต้องการ สภาพของ
ปัญหา/ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา หรือความเร่งด่วนของความต้องการ
4. วัตถุประสงค์
ให้ระบุสภาพของจุดหมาย ซึ่งต้องการบรรลุผลของแต่ละโครงการ และใช้กากับการ
คัดเลือกกิจกรรมที่จะทา สิ่งที่ต้องการหลังจากจัดโครงการ ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่ คาดว่าจะได้รับ ควรเป็น
ข้อความที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย โดยควรมีองค์ประกอบ คือ กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพื้นที่
หรือชุมชน) ทั้งนี้ ควรกาหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้นาชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้สูอายุ ประชาชนทั่วไป ครู
อาจารย์ ข้าราขการ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา พร้อมระบุจานวนของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการ
6. วิธีการดาเนินงาน
ให้ระบุวิธีการอบรม เช่น
1) การจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ หรือ
2) การจัดอบรมรูปแบบการฝึกปฏิบัติการ
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7. ระยะเวลา
ให้ระบุช่วงระยะเวลาที่ดาเนินการจัดกิจกรรม ระบุระยะเวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุด
โครงการ เพื่อความสะดวกในการพิ จ ารณาและติดตามประเมินผล เช่น ช่ว งไตรมาสที่ 1 หรือ วันที่
01/10/2563 – 31/12/2563
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
หากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทราบกลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น กลุ่มวิสหกิจชุมชนบ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ ระบุพื้นที่ เช่น พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น
9. งบประมาณโครงการ
ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
- งบ บกศ.
- งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ให้ระบุตัวชี้วัด ดังนี้
1. เชิงปริมาณ ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ พร้อมทั้งระบุจานวน หรือระบุ
ปริมาณชิ้นงานที่ต้องดาเนินการ หรือระบุจานวนครั้งในการดาเนินการจัดกิจกรรม
หรือ ระบุจานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
2. เชิงคุณภาพ ระบุผลกระทบจานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือร้อยละ
ของรายวิชาที่ได้รับการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
3. เชิงเวลา ระบุร้อยละของการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส
11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รายละเอีย ดการกรอกกิจกรรมย่อยต้องระบุห มวดรายจ่าย และรายละเอียดให้
ชัดเจน ซึ่ง หมวดรายจ่ายต้องระบุ ดังนี้
- ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากรทั้งภายใน และค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
- ค่ า ใช้ ส อย หมายถึ ง รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก ารใด ๆ (นอกจากบริ ก าร
สาธารณูปโภค) รายจ่าย เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่ารถตู้ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน ฯลฯ
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- ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดซื้อจัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งของใช้สิ้นเปลือง
ไม่คงทนถาวร เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุในการอบรม
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้ระบุหน่วยงานหลัก ซึ่งเป็นการบอกให้ทราบว่ากลุ่มบุคคลใด หรือหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สะดวกแก่การติดตาม ประสานงาน เช่น คณะ
วิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
รายละเอียดการกรอกตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย จะต้องระบุชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หน่วยนับ และค่าเป้าหหมาย
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่จะดาเนินการจัดโครงการ/กิจรรม
พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา/หรือปัองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาในการดาเนินการจัด
กิจกรรม (สามารถระบุ หรือไม่ระบุสาเหตุก็ได้)
2.3 สาขาวิชาจัดทาบันทึกข้อ ความ พร้อมแนบแบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ หรือจัดส่ง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังคณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ รวบรวมและ
ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
ประจาคณะวิทยาการจัดการพิจารณา ต่อไป
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พิมพ์ www.aru.ac.th/plan/

www.aru.ac.t

ภาพที่ 4 การดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
https://www.aru.ac.th/plan/

1 เอกสารเผยแพร่
2 งบประมาณ

www.

ภาพที่ 5 งบประมาณ
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แบบฟอร์ม

ww
ภาพที่ 6 แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการจัดทาข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่าย

www.aru.ac.th/

ภาพที่ 7 แบบฟอร์มการจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
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คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ

www.aru.ac.t

ภาพที่ 8 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเสนองบประมาณรายจ่าย
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (ต่อ)
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ปัญหา
ในการประชุ ม ชี้ แ จงการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช าการในปี ง บประมาณปั จ จุ บั น
ซึ่งสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เนื่องจากประธานบริหารหลักสูตรอาจจะติดภาระกิจต่างๆ เช่น ภาระ
งานสอน หรืออาจเกิดการลืมกาหนดวันประชุม ซึ่งทาให้ไม่เข้าใจรายละเอียดในการเขียนข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการโดยส่งบันทีก
ข้ อ ความเชิ ญ เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้มีเวลาในการจัดตารางเวลาการดาเนินงานให้สะดวกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการตามที่คณะกาหนด
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องตรวจสอบตารางกิจกรรม หรือตารางสอนของ
คณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อได้จัดทากาหนดการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ตรงกับกับภาระกิจอื่นๆ ของ
คณะกรรมการ
2. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ประสานสาขาวิชา แจ้งเตือนให้ทราบถึงกาหนดการ
ประชุม โดยอาจแจ้งผ่านการโทรศัพท์ การแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น Line หรือให้เจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชา
แจ้งเตือนประธานบริหารหลักสูตรก่อนถึงกาหนดวันที่จัดประชุม ซึ่งถ้าประธานบริหารหลักสูตรไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ให้ส่งตัวแทนของสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อให้สาขาวิชาได้รับทราบรายละเอียด
ในการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้องข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งข้ อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช าการ จะต้ อ งด าเนิ น การตรวจสอบ
รายละเอียด ในแบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ความสอดคล้องของโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
ก่อนที่จะดาเนินการจัดส่งให้ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชา
ตามแผน โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ดาเนินการตรวจสอบการจัดส่งข้อเสนอ
โครงการบริ ก ารให้ ค รบทุ ก สาขาวิ ช า และจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความเชิ ญ คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการ
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณนั้น ๆ
3.2 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการ
พิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช าการ หากมี ก ารแก้ ไ ข ให้ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ ง สาขาวิ ช า
ดาเนินการแก้ไขและส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คณะดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
3.3 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ เสนอผู้บริหารลงนามในแบบขอรับการ
จั ด สรรงบประมาณโครงการบริ ก ารวิ ช าการ ตามแบบข้ อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช าการ ประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน
3.4 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความขอส่งแบบ
ข้ อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช าการ พร้ อ มไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ กั บ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา (สวพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบงานบริการวิชาการ
3.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ หากมีการแก้ไข สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) แจ้ง
กลับมายังคณะฯ โดยผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องดาเนินการแจ้งสาขาวิชาพิจารณาแก้ไข
พร้อมส่งคืนคณะฯ ตามวันที่กาหนด หรือหากมีการพิจารณาอนุมัติโดยไม่มีการแก้ไข สาขาวิชาสามารถ
ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการได้ตามไตรมาสที่กาหนดไว้
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ (ต่อ)
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ (ต่อ)
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ (ต่อ)

45

ภาพที่ 10 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ (ต่อ)
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ปัญหา
การเขีย นข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์ สาเหตุและความจาเป็นที่จะจัด
โครงการโดยสาขาวิชาซึ่งเป็นผู้เขียนต้องอธิบายเหตุผล ในการเขียนหลักการและเหตุผล ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน กรอกรายละเอียดการเชื่อมโยงตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง การเขียนรายละเอียดแผนการ
ดาเนินกิจกรรมหมวดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
เช่น การวิเคราะห์ค่าวัสดุ เป็นค่าจ้าง คณะฯ ต้องส่งคืนข้อเสนอโครงการให้ดาเนินการแก้ไข ทาให้การ
เสนอโครงการเกิดความล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการ ต้องตรวจสอบพิจารณาให้รอบครอบ โดยประธานบริหาร
หลักสูตร หรือนาเข้าที่ประชุมของสาขาวิชาในการพิจาณารายละเอีดยการเสนอโครงการ/กิจกรรม หรือ
ควรส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (ร่าง) ให้ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯ ตรวจสอบอีก
ครั้งเพื่อให้สาขาวิชานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง
2. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเขี ย นข้ อ เสนอโครงการ/กิ จ กรรม ของสาขาวิ ช า ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครรัฐ
3. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ดาเนินการกรอกรายละเอียดการเชื่อมโยง
ตัวชี้วัดให้กับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ นาเสนอผู้บริการในการจัด อบรมการเขียน
โครงการที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
2. จัดทาตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ
คณะวิทยาการจัดการ หรือจัดส่งตัวอย่างให้สาขาวิชาทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่น Line
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการกาหนดให้
คณะกรรมการได้ดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ดาเนิ นการจัดโครงการ/กิจกรรม ประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ก ารวิช าการของคณะ ด าเนิ น การจั ดท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งต้องระบุรายละเอียด ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ชื่อคณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา และประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ฝ่าย ดังนี้
4.1.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสานักงานคณบดี โดยมี
หน้าที่อานวยการให้การดาเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการจัดกิจกรรม กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยประธานบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชา โดยมีหน้าที่พิจารณาจัดทารายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม/กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร อุปกรณ์ และ
สถานที่ในการดาเนินโครงการ เป็นวิทยากรและคณะทางานในการจัดอบรมตามโครงการและติดตาม
โครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
4.2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ก ารวิ ช าการของคณะ ด าเนิ น การเสนอค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณปัจจุบันให้ผู้บริหารลงนาม
4.3 ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ จัดทาสาเนาเอกสารคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ แจกให้กับคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการจัดกิจกรรมทุกคน หรือจัดส่ง
ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพลิเคชั่น Line เพื่อให้คณะกรรมการสามารถนาไปใช้ เป็น KPI
(Key Performance Indicator) ตัวชี้วัดความสาเร็จในการทางาน
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ งานวิจัย
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ งานวิจัย (ต่อ)
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ งานวิจัย (ต่อ)
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ งานวิจัย (ต่อ)
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ปัญหา
ในการจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการบริ ก ารวิ ช าการเกิ ด การ
ผิดพลาดของรายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานที่ไม่ตรงกับกิจกรรม และการระบุอานาจหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ทั้งนีต้ ้องดาเนินการแก้ไขคาสั่งฯ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเสนอผู้บริหารลงนาม
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร โดย
สอบถามประธานบริหารหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชา ก่อนจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ก ารวิ ช าการของคณะ ต้ อ งตรวจสอบ ข้ อ มู ล รายชื่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนดาเนินการจัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ โดยตรวจสอบ และอ้างอิงจากคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทาคาสั่งฯ
2. การอ้างอิงอานาจหน้า ที่ของคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดย
อ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินงานและติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
การดาเนินงานและติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
การปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกาหนดไว้แล้ว เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกาหนดวิธีการดาเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สาคัญของ
การติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การ
ติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกาลังดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
5.1 กาหนดปฏิทินในการทางานร่วมกัน โดยผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ จัดทา
บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดปฏิทินการดาเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาระบุกาหนดการวันที่ สถานที่ในการดาเนินงานฯ พร้อมส่งแบบฟอร์มดังกล่าว
กลับมาให้คณะฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ได้จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
บริการวิชาการของทุกสาขาวิชาตลอดปีงบประมาณ และนาเสนอให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
5.2 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ติดตามผลการดาเนินงานของสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด โดยให้ประสานงาน และให้คาแนะนาสาขาวิชาในการดาเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังนี้
5.2.1 ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ประชาสัมพันธ์
และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี)
การจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งบางครั้งเป็นบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้
เป็ น โครงการ/กิจ กรรมบริการวิชาการมีทั้ง หลักสู ตรที่ให้ เปล่า และหลั กสู ตรที่ห ารายได้ ผู้ รับผิ ดชอบ
กิจกรรมจะต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลายช่องทาง เพื่อให้ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
อย่างทั่วถึง อาทิเช่น
- จอ LED ภายในมหาวิทยาลัย และหน้ามหาวิทยาลัย
- ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
- โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook , Line ฯลฯ
- ระบบสารบรรณกลาง E-Document
- ใบปลิว
หลักจากการดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมบริการวิชการแล้วนั้น ต้อง
กาหนดคุณสมบั ติข องผู้ ส มั ครเข้ าร่ ว มอบรม จานวนที่เปิดรับสมั คร กาหนดการเปิ ดรับสมั คร พร้ อ ม
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม (ถ้ามี)
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5.2.2 ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ประสานงาน
วิทยากร
โดยพิจารณาวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านการอบรมโครงการบริการวิชาการในแต่
ละหัวข้อนั้นๆ ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ ความพร้อมของหลักสูตรต่อการบริการวิชาการแก่สังคม
- ดาเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรแจ้งกาหนดการอบรม และกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการอบรม รูปแบบการอบรมเชิงบรรยาย หรือเชิงปฏิบัติการ หากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีผลิ ตภัณ ฑ์
จะต้องแจ้งให้วิทยากรทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้วิทยากรมีเวลาสาหรับเตรียมความพร้อม และ
เตรียมข้อมูลประกอบการอบรม
- ประสานงานวิทยากรในการขอข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับประกอบการอบรม
วัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการอบรมเชิงบรรยาย หรือเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี)
- ประสานงานวิทยากรขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้สาหรับประกอบการอบรม
เพื่อจั ดทาเป็ น รู ป เล่ มเอกสารให้ กับ ผู้ เข้ารับการอบรม หรือ เป็นไฟล์ เพื่อจัดทา PowerPoint ส าหรับ
ประกอบการบรรยาย
- ดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญวิทยากร เสนอต่อผู้บริหารลงนาม
5.2.3 ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ประสานงานขอ
ใช้สถานที่
ดาเนินการประสานงานจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับกาหนดการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรม การขออนุญาต
ใช้สถานที่ ห้องประชุม วันที่ดาเนินการจัดกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม พร้อมจัดทาหนังสือขอ
อนุญาตใช้สถานที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2.4 ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ประสานงานผู้
เข้ารับการอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมจะต้องแจ้งผู้เข้ารับการอบรมว่ากิจกรรมเป็นการบรรยาย
หรือปฏิบัติการ แจ้งกาหนดการอบรมให้ชัดเจน เพื่อความพร้อมในการจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรง
ตามความต้องการ เช่น หากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีผลิตภัณฑ์ ผู้จัดอบรมจะต้องทราบชนิดของผลิตภัณฑ์
เพื่อจะได้สามารถเตรียมข้อมูล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากอบรม
ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ตัวอย่างเช่น การอบรมการออกแบบตราสินค้า
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างสื่อดิจิตอล หรือการขายออนไลน์ เป็นต้น
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5.2.5 ผู้รั บผิด ชอบการดาเนิน งานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ดาเนิน ขอ
อนุมัติ ซื้อจ้าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดาเนินโครงการ ขอ
อนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย ขออนุ ญ าตไปราชการ/ใช้ ย านพาหนะ ขอยื ม เงิ น ทดรอง ราชการ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ.260 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการเงิน เพื่อให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ
1) โครงการบริ ก ารวิ ช าการ/กิ จ กรรมที่ จั ด บริ ก ารวิ ช าการ ให้ ผู้ เ ขี ย นดู ร ายละเอี ย ด
โครงการให้ชัดเจน
2) ด าเนิ น การเขี ย นขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และซื้ อ จ้ า งในระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ
ตามแบบฟอร์มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
3) เสนอผู้บริหารในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
ในกรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับมาแก้ไขทันที และเสนอเพื่อขออนุมัติอีกครั้ง
4) เมื่อผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานอนุมัติแล้ว ให้ลงออกเลขหนังสือส่งออก ไปส่งที่กลุ่ม
งานการเงิน กรณีเป็นหมวดค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ ให้ส่งที่กองนโยบายและแผน
5) รอการตรวจสอบจากกลุ่มงานการเงิน กองนโยบายและแผน ผอ.สานักงานอธิการบดี
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามลาดับ กรณีเป็นหมวดค่าใช้สอย/วัสดุ ต้องรอ
ตรวจสอบจากกลุ่มงานพัสดุด้วย
6) เมื่อผู้บริหารลงนามอนุมัติแล้ว ให้เขียนขอยืมเงิน ทดรองราชการจาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระบุข้อความให้ครบถ้วน และส่งกลุ่มงานการเงิน
7) รอเช็คจากกลุ่มงานการเงิน และนาเช็คไปขึ้นเงิน เพื่อดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
5.2.6 ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
1) จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ใ นการอบรม พร้ อ มด าเนิ น การติ ด ตั้ ง เช่น
Notebook, Projector, จอรับภาพ, ไมค์
2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม โดยขอต้นฉบับจากวิทยากร พร้อมสาเนา
ตามจานวนผู้เข้ารับการอบรม หรือ เตรียมจัดทาเป็น สไลด์ powerpoint ไว้สาหรับเปิดให้กับวิทยากร
ประกอบการบรรยาย
3) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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4) เก็บภาพบรรยากาศ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยถ่ายแต่ละช่วงเวลา เช่น ผู้เข้า
รับการอบรมลงทะเบียนเข้ารับการอบรบ, พิธีเปิดการอบรม, ช่วงการอบรมเชิงบรรยาย-เชิงปฏิบัติการ
และพิธีปิดการอบรม และถ่ายภาพรวม
5) จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สาหรับเป็นหลักฐานประกอบการขอ
อนุมัติเบิก/จ่ายให้ เช่น
- ใบสาคัญค่าตอบแทน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของวิทยากร
- แบบตอบรับการเป็นวิทยากร
- ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
- ใบลงทะเบียนของผู้เข้ารับอบรม
- ใบเสร็จค่าเช่ารถตู้โดยสาร พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี)
- บิลน้ามัน (ถ้ามี)
- ใบเสร็จค่าวัสดุ (ถ้ามี)
- ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทาสรุปรายงานผล และเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครรั ฐ พ.ศ. 260 ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
การเงิน
6) จัดเก็บแบบการจัดเก็บแบบประเมินสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะต้องทาการประเมินผลของแต่ละกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วม
อบรมตอบประเมินซึ่งจะเป็นกระดาษ หรือการตอบแบบออนไลน์ ทั้งนี้ แบบประเมินความพึงพอใจและ
แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชการแก่สังคม ซึ่งจะต้องดาเนินการจัดเก็บผู้เข้าร่วม
อบรม อย่างน้อยร้อยละ 80 (จากจานวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด) โดยมีรายละเอีอดที่ระบุในแบบประเมิน
7) ติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม ในการติดตามผล
การนาความรู้ที่ได้ให้บริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรทาการติดตามหลังสิ้นสุด
โครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อนาผลที่ได้ ไปปรับปรุงหลักสูตร/ กิจกรรม/ งบประมาณ/
คณะดาเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ
5.2.7 ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) นาความรู้จาก
การบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัย การทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
1) การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
การบู ร ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการสอน จะท าให้ นั ก ศึ ก ษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูง มีศักยภาพทางวิชาการดีมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้
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กับ ชุมชนได้ มากขึ้น และมีเจตคติ ที่ดีต่อการรับใช้ชุมชนและสั งคม รูปแบบการบูรณาการงานบริ การ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 รายวิชาเป็นตัวกาหนดรูปแบบในการบูรณาการ
สาขาวิชาวิเคราะห์ เนื้อหาของรายวิชาที่ส อดคล้ องกับกิจกรรม/โครงการบริ ก าร
วิชาการ ที่อาจารย์ได้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก โดยนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
มาบูรณาการในรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และมอบหมายงานให้
นักศึกษาทา
รูปแบบที่ 2 โครงการบริการวิชาการเป็นกาหนดรูปแบบในการบูรณาการ
การจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชน โดย
สาขาวิชาและนักศึกษานาความรู้จากรายวิชาไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับ
ชุมชนภายใต้ โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนาความรู้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง
2) การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย เป็นการทาประโยชน์แก่ชุมชน และ
สั ง คม ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ใหม่ พั ฒ นางานและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การวิ จั ย การ
ประเมินผลโครงการไม่จัดเป็นการบูรณา การงานบริการวิชาการกับการวิจัย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการ
ต้องทาในการดาเนินงานปกติเพื่อนาผลมาปรับปรุง โครงการ รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 การพัฒนาต่อยอดงานบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่งานวิจัย
เมื่อสาขาวิชาให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้วพบว่ามีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ น่าสนใจ จึงนามาพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย ก่อให้เกิด
ผลงานวิจัยที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการ
รูปแบบที่ 2 การนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่งานบริการวิชาการ
เมื่อสาขาวิชาค้นหาองค์ความรู้จากงานวิจัย แล้ วนาผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุง
และใช้ประโยชน์จริงในการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีผลงานวิจัยเป็นฐาน
ในการดาเนินงานการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม
3) การบู ร ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการนา
การจัดการเรียนการสอนที่นาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ส่งเสริม
การสืบสาน และธารงรักษา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน และของชาติ เสริมสร้างประสบการณ์
ทักษะ ความรู้ความสามารถ พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและ จริยธรรม
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ให้แก่นักศึกษา การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาซึมซับความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทานุบารุงรักษา
ศิลปะและวัฒ นธรรม รูปแบบการบูร ณาการงานบริ การวิชาการแก่ สั งคมกับ การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 รายวิชาเป็นตัวกาหนดรูปแบบในการบูรณาการ
สาขาวิชาวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่ส อดคล้องกับกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ที่อาจารย์ได้
บริการวิชาการแก่ห น่วยงานภายนอก โดยนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิช าการมาบูรณาการใน
รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และมอบหมายงานให้นักศึกษาทา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น และตระหนักถึงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รูปแบบที่ 2 โครงการบริการวิชาการเป็นกาหนดรูปแบบในการบูรณาการ
การจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชน โดย
สาขาวิชาและนักศึกษานาความรู้จากรายวิชาไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับ
ชุมชนภายใต้ โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนาความรู้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาซึมซับความงดงามของ
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทานุบารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม
5.2.8 ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม (สาขาวิชา) ดาเนินขออนุมัติ
เบิกจ่าย
1) เมื่อจัดโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้เตรียมหลักฐานการขอ
อนุมัติเบิก/จ่ายให้ พร้อม เช่น ใบสาคัญรับเงิน สาเนาบัตรประชาชนวิทยากร ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน
เป็นต้น ซึ่งต้องตรงกับที่ขออนุมัตซื้อ/จ้างเอาไว้
2) ดาเนิการเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิติ ตามแบบฟอร์มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ โดยระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน
3) เสนอผู้บริหารในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการลงนาม เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ
ในกรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับมาแก้ไขทันที และเสนอเพื่อขออนุมัติอีกครั้ง
4) เมื่อผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานอนุมัติแล้ว ให้ลงออกเลขหนังสือส่งออก ไปส่งที่กลุ่ม
งานการเงิน
5) รอการตรวจสอบจากกลุ่ ม งานการเงิ น ผอ.กองกลาง ผอ.ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ตามลาดับ
6) เมือ่ ผู้บริหารอนุมัติจ่ายแล้ว คือเสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติเบิก/จ่าย
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5.3 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ติดตามเล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
การจัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีรูปแบบการรายงานผลการดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ดาเนินการจัดส่งบันทึกข้อความ
แจ้งสาขาวิชาให้ดาเนินการส่งเล่ม (ร่าง) สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้คณะฯ
ภายใน 15 เพื่อให้คณะฯ ได้ตรวจสอบรูปแบบการรายผลการดาเนินงาน และความถูกต้องของแบบฟอร์ม
2) คณะฯ ส่งคืนเล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้สาขาวิชา
ซึ่งอาจจะมีการแก้ไข หรือไม่ต้องแก้ไข ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาดาเนินการจัดทาเล่มสรุปรายงานผลฯ ฉบับ
สมบูรณ์ จานวน 3 เล่ม พร้อมจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังคณะฯ
3) คณะฯ ดาเนินการเสนอเล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้
ผู้ บ ริ ห ารรั บ ทราบผลการดาเนิ น งาน ลงนามในบันทึกข้อความ และผู้ รับผิ ดชอบงานโครงการบริการ
วิชาการของคณะ จัดส่งเล่มรายงานผลฯ ฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 เล่ม พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และจัดเก็บเล่มรายงานผลฯ ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม ไว้ที่
คณะฯ เพื่ อ เก็ บ เป็ น ข้ อ มู ล หลั ก ฐานประกอบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.4 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการดาเนินงานจัดโครงการบริการวิชาการ เช่น การเปลี่ยน
วั น ที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรม หรื อ การส่ ง เล่ ม รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานไม่ ต รงระยะเวลาที่ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ ต้องจัดทาบันทึกข้อความติดตามเล่มดาเนินงาน และติดตามการ
รายงานผลการดาเนินงาน
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างบันทึกข้อความ และแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดปฏิทินการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างบันทึกข้อความ และแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดปฏิทินการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (ต่อ)
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างปฏิทินการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
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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)

70

ภาพที่ 19 ตัวอย่างบันทึกข้อความติดตามเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รูปแบบเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ประกอบไปด้วย
1. หน้าปก สารบัญ เล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชการ
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
- หลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์
- เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงเวลา
- รายชื่อวิทยากร
- ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการอบรม
- แหล่งที่มาของงบประมาณ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สรุปผลการดาเนินงาน (โดยใช้แบบประเมิน)
3. ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ
- ผลสรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาการอบรม
- การนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์
- ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการ
- ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. ภาคผนวก
- โครงการบริการวิชาการ
- กาหนดการดาเนินงาน
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- ภาพการดาเนินโครงการ
- แบบประเมินโครงการ
- แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม
- แบบประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการ
- แบบประเมินสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการ
- หนังสือเชิญวิทยากร/แบบตอบรับวิทยากร
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการ
- เอกสารประกอบการอบรม (ถ้ามี)
- สรุปติดตามผลการดาเนินงาน
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างหน้าปกเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างสารบัญเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ต่อ)
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ (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 แบบประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างภาคผนวก แบบประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ)
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างภาคผนวก แบบประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ)
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างภาคผนวก แบบประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ)
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ภาพที่ 26 ตัวอย่างภาคผนวก การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชน
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ปัญหา
1. ในบางครั้งการกาหนดวันที่ในการดาเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาที่ทาให้ต้อง
เลื่อนกาหนดการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากรติดภารกิจของหน่วย หรือ ชุมชนไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม
และทางผู้รับผิดชอบจัดโครงการได้ขออนุญาตซื้อจ้าง และยืมเงินทดรองราชการไว้เรียบร้อยแล้ว
2. การก าหนดแผนการจั ด กิ จ กรรม ถ้ า เป็ น ช่ ว งระยะเวลาสั้ น ๆ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา คื อ
ทางผู้รับผิดชอบจัดโครงการไม่สามารถยืมเงินทดรองราชการได้ทัน
3. ในบางครั้งการจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคผนวกที่ผู้จัดทาเล่มรายงานผล ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น แบบประเมินผลสาเร็จของ
การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอนและ
การวิจัย ซึ่งจะต้องผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมระบุรายวิชาที่บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และ การ
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยในเรื่องใด พร้อมระบุแนวทางการบูรณาการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ผู้รับผิดชอบจัดโครงการบริการวิชาการ ดาเนินการแจ้งไปยังชุมชนขอเลื่อนกาหนดวัน
ในการจัดกิจกรรม เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจ หรือ ดาเนินการแจ้งไปยังวิทยากร ขอเลื่อนกาหนดการ
จัดกิจกรรม เนื่องจากชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันที่กาหนด โดยต้องแจ้งกาหนดวันที่ในการ
การจัดกิจกรรมถัดไป พร้อมทั้งดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความคืนเงินยืม (ในกรณีที่ยืมเงินทดรองราชการ)
และ ทาบันทึกข้อความขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมโดยระบุสาเหตุในบันทึกข้อความให้ชัดเจน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ควรกาหนดแผนการดาเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ช่วงระยะเวลาในการซื้อ จ้าง และยืมเงินทดรองราชการ
3. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ก ารวิ ช าการของคณะ ด าเนิ น การตรวจสอบเล่ ม รายงานผล
การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการทุกครั้ง เมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องแก้ไขให้รีบส่งต่อให้ผู้จัดทาเล่มรายงาน
ผลฯ ดาเนินการแก้ไข ก่อนจัดส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้รับผิดชอบจัดโครงการบริการวิชาการ ดาเนินการแจ้งวิทยากร หรือ ชุมชนล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันจัดกิจกรรม พร้อมติดต่อวิทยากร และผู้รับการอบรม Confirm กาหนดวันที่
ดาเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้ง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ต้องแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงแผนกาหนดการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้มีเวลาในการดาเนินการจัดทาเอกสารซื้อ จ้าง และยืมเงินทดรอง
ราชการ อย่างน้อยล่วงหน้าไม่ต่ากว่า 15 – 20 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม
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3. ดาเนินการจัดทาขั้นตอน (Flowchart) การขออนุมัติซื้อ-จ้าง เบิก-จ่าย ยืมเงินทดรอง
ราชการ โดยระบุขั้นตอนระยะเวลาที่ชัดเจน และจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เพื่อความ
เข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ จัดทาตัวอย่างแบบฟอร์มเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ หรือ เผยแพร่บนเว็บไซด์ เพื่อให้
สามารถเข้าไปดูเป็นตัวอย่างได้
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ขั้นตอนที่ 6 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ เพราะเป็น
ขั้นตอนที่จะสื่ อสารให้ผู้ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของคณะ ได้รับทราบผลการดาเนินการจัดโครงการ
บริ การวิช าการ ซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ ต่อผู้ ที่สนใจและสามารถนาผลการดาเนินงานของโครงการไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
6.1 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ จะต้องดาเนินการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการตามรอบระยะเวลาทุกไตรมาส (3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ
12 เดือน) ตามแบบฟอร์ มแบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พร้อมเสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาผลการดาเนิน
6.2 ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริการวิชาการของคณะ ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความนาส่ง
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ (รอบ 3
เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน) พร้อมเสนอให้ผู้บริหารลงนามในบันทึกข้อความนาส่ง และแบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ
6.3 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานโครงการบริ ก ารวิ ช าการขอ งคณะ จั ด ส่ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความ พร้ อ ม
เอกสารรายงานผลการด าเนิ น งานตามแบบติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ ประจ าปี ง บประมาณ
(รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน) ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจาปีงบประมาณ (รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน)

93

ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลโครงการ
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ)
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ)
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ปัญหา
การรายงานผลการดาเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการ ในบางครั้งใส่รายละเอียด
ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณซี่งบางสาขาวิชาดาเนินการเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผน แต่ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชการของคณะ ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นร้อยละ 100
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชการของคณะ ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนาเสนอ
ผู้บริหารลงนาม
ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชการของคณะ ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดาเนินงาน โดย
เปรียบเทียบกับเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการที่สาขาวิชาได้จัดส่งมาเบื้องต้น
แล้วนั้น และ ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน http://3dgf.aru.ac.th/ (ระบบบริหารงบประมาณ
การเงินและการบัญชี) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ - สกุล

นางจุฑามาศ เจริญใจ

วัน เดือน ปีเกิด

29 มกราคม 2524

สถานที่เกิด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภูมิลาเนา

200/143 หมู่ 3 ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน

200/143 หมู่ 3 ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 083 - 9837113

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตาแหน่งหน้าที่ทางานปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ที่ทางานปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

