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กระบวนงานการสร้างคุณค่าการบริการวิชาการแก่สังคม 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

P 1.  
 
 
 
 

1.1 ก าหนดนโยบายและแผนการบริการ
วิชาการดังนี้ 
1). ศึกษาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย 
2). ศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ
ของท้องถิ่นหรือความต้องการของ
ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
ขอการสนับสนุน 
3). ศึกษาข้อมูลจากรายงานสรุปผล
การด าเนินงานการบริการวิชาการ
แก่สังคมในปีที่ผ่านมา 
4).ก าหนดนโยบายและแผนงาน 
5).ประชาสัมพันธ์นโยบายและ
แผนงาน 

- รองฯกลุ่ม
งานบริการ
วิชาการ 
-ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการ 

- ปรัชญาวิสัยทัศน์ 
-รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานการ
บริการวิชาการแก่
สังคม 
-นโยบายและ
แผนงานบริการ
วิชาการ 
-ผลการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งของ
กลุ่มงาน 
-ผลการระดมความ
คิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต 
-เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
 

 2. 
 
 
 

2.1  จัดท าโครงการและเสนอโครงการ
บริการวิชาการต่อผู้อ านวยการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 
 

-ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการ 

- โครงการบริการ
วิชาการ 

D 3. 
 
 
 

3.1 ด าเนินงานบริการวิชาการตาม
แผนงาน/โครงการกรณีท่ีเป็นบริการ
วิชาการให้ด าเนินงานตามคู่มือระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานการบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

-ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการ 
 

-คู่มือระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานเรื่องการ
บริการวิชาการ 
 
 

C 4. 
 
 
 
 
 

4.1 ก ากับติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน 

- รองฯกลุ่ม
งานบริการ
วิชาการ 
-ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการ 

-แผนก ากับติดตาม
งาน 

ก าหนดนโยบาย
และแผน 

การด าเนินงาน 
 

จัดท าโครงการ
พิจารณาอนุมัต ิ

ก ากับและติดตามงาน 
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วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

A 5. 5.1 ประเมินผลการด าเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคมดังนี้ 

   1). สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

   2). จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

   3).แจ้งผลการประเมินให้บุคลากร
รับทราบจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลให้
สะดวกในการใช้งาน 

- หัวหน้า
โครงการและ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
-รองฯกลุม่งาน
บริการวิชาการ 
 
-ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการ 

- รายงานสรุปผลครง
การบริการวิชาการ 

- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานบริการ
วิชาการ 

-รายงานประชุม
ประจ าเดือนวาระ
การสรุปผลการ
ด าเนินงานตามไตร
มาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 
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กระบวนงานการสร้างคุณค่าการพัฒนาบุคลากรและการติดตาม 

การน าความรู้พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง 
วงจร

คุณภาพ 
ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

P ๑. 
 

๑.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ภายในดังนี้ 
     ก.พัฒนาบุคลากรภายใน 
     ๑). ส ารวจความต้องการ
พัฒนาของอาจารย์และบุคลากร
ภายในและความต้องการของกลุ่ม
งาน สอดคล้องตามนโยบายของ
หน่วยงาน 
     ๒). จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอาจารย์ 
บุคลากร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า
งาน และนโยบายของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ 

-หัวหน้างาน
พัฒนา
บุคคลากร 

-แบบส ารวจความ
ต้องการพัฒนา
บุคลากรภายใน 
-แผนพัฒนา
บุคลากรภายใน 

 
 
 

๒. 
 
 
 

๒.๑. เสนอแผนงานโครงการ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
    ก.พัฒนาบุคลากรภายใน 
    ๑). รองฯ กลุ่มบริหาร เสนอ
แผนพัฒนาบุคลากรภายใน 
ประจ าปีงบประมาณต่อ
ผู้อ านวยการ 
    ๒). กรณีท่ีเป็นการส่งบุคลากร
ไปประชุมสัมมนา อบโครงการ
พัฒนาบุคลากรเฉพาะรายวิชานั้น
ให้เสนอชื่อผ่านรองฯผู้รับผิดชอบ
และผู้อ านวยการพร้อมอนุมัติ 
    ๓). กรณีท่ีเป็นการอบรมระยะ
สั้น ตามหลักสูตรต่างๆและลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก 
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้า
อบรม/ลาศึกษาต่อโดย
คณะกรรมการบิหารวิทยาลัย 
 

- งานพัฒนา
บุคคลากร 
 
 

-แผนงานโครงการ
จัดอบรม/ประชุม/
สัมมนาจาก
หน่วยงานอื่น 
 

D ๓. ๓.๑ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร -งานพัฒนา -รายงานผลการ

พิจารณา
อนุมัต ิ

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
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วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

 
 

ดังนี้ 
      ก.พัฒนาบุคลากรภายใน 
     ๑). กรณีข้าราชการก่อน
ประจ าการ 
       -  ข้าราชการบรรจุใหม่ 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้
ด าเนินการปฐมนิเทศและฝึก
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 
๓-๖ เดือน และเข้ารับการอบรม
การสอนพยาบาลในคลินิก 
      -  ข้าราชการรับย้ายให้
ด าเนินการปฐมนิเทศและฝึก
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล/แหล่งฝึก
ที่เหมาะสม (ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม) และกรณีท่ีไม่เคยเข้า
รับการอบรม (ยกเว้นจบปริญญา
โท/เอก ทางการพยาบาล) ให้เข้า
รับการอบรม 
     ๒). กรณีบุคลากรประจ าการ 
      -  กรณีเป็นการพัฒนา
บุคลากรตามโครงการ/แผนงาน
ของวิทยาลัยฯให้ด าเนินตามแผน 
      -  กรณีเป็นหน่วยงาน
ภายนอกให้ประชาสัมพันธ์/
สอบถามความต้องการ/รองวิจัยฯ
หรือด้านอ่ืนๆ พิจารณาความ
เหมาะสมผู้ประสงค์จะพัฒนาแจ้ง
ความจ านงต้องการพัฒนาภายใน
งบประมาณและด าเนินการตาม
ระเบียบการลงไปประชุมอบรม
สัมมนา 
      - กรณีการศึกษาต่อเนื่อง
ระดับปริญญาโท/เอกให้คณะ
กรรมการบริหารพิจารณาจัดสรร
บุคลากรตามความต้องการ/
นโยบายของวิทยาลัย 

บุคคลากร ด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามแผน 
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วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

C 
 
 
 
 

๔. 
 
 
 

๔.๑ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
      ก. พัฒนาบุคลากรภายใน 
       ๑). อาจารย์บุคลากรที่ได้รับ
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งานเขียนรายงานตามแบบ
รายงานการพัฒนาบุคลากรเสนอ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
ตรวจสอบ ภายหลังประชุม ๒ 
สัปดาห์และติดตามการท าผลการ
พัฒนาไปใช้ 
ฯกลุ่มงานบริหาร 
 
 

-หัวหน้างาน
พัฒนา
บุคคลากร 
-คณะท างาน 

- รายงานตามแบบ
รายงานการพัฒนา
บุคลากร 

A ๕. ๕.๑  สรุปรายงานการพัฒนา
บุคคลากร       
    ๑). ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนา
บุคลากรจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอ รอง 
    ๒).น าผลการประเมินมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน 
    ๓). จัดเก็บข้อมูลและประวัติ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาใน
ระบบอินเทอร์เนต (ฐานข้อมูลMIS 
และ โปรแกรมDevelop ของ 
สบช.) 
    ๔). บันทึกประวัติ/ข้อมูลการ
พัฒนาตนเองใน Port folio 
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกิด
จากการด าเนินงานตามขั้นตอน
และกิจกรรมการบริหารงาน
พัฒนาบุคลากร 

-งานพัฒนา
บุคคลากร 

-รายงานสรุปการ
ติดตามการน า
ความรู้พัฒนางานที่
เกี่ยวข้องให้เกิด
ประสิทธิภายหลัง
การอบรมตามไตร
มาส 
- รายงานสรุปผล
การด าเนินงานของ
งานพัฒนา
บุคลากร 
-รายงานสรุปการ
พัฒนาบุคคลากร
ตามไตรมาส 
- Port folio การ
พัฒนาบุคคลากร
แต่ละระดับ 

 
 
 

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
อบรม/ประชุม/ 

สัมมนา 
 

ติดตาม/ ประเมินผล 
ด าเนินงาน 

 


