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คำนำ 
 

 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่พึง
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่วิทยาลัยฯ    
มีความเชี่ยวชาญโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย 
  ดังนั้นวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จึงคำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปี  ทั้งการบริการวิชาการ
ที ่ก่อเกิดรายได้และการบริการวิชาการที ่ดำเนินการเพื ่อสร้างประโยชน์แก่  ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสำเร็จของการบริการวิชาการ นำมาจัดทำเป็นแผนบูรณาการและพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่วิทยาลัยฯ 
ด้านงานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง จึงจัดทำรายงานสถิติการบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ตรงกันตาม
พันธกิจ ที่วิทยาลัยฯกำหนด 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ คณาจารย์บุคลากรทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะ ไว้เพ่ือปรับปรุงรายงานฉบัลนี้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
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ความเป็นมาและความสำคัญ 
  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใต้ชื่อว่าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for 
Development College, Thaksin University) ม ีช ื ่ อย ่อว ่า  TSU-MDCเป ็นส ่วนงานว ิชาการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานหารายได้
ที่พึ่งพางบประมาณจากรายได้ของตนเองทั้งหมดในการก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในตอนแรก
ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิชาการเฉพาะกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้ความร่วมมือ อาทิ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัทการบินไทย จำกัด
(มหาชน), กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และต่อมาได้ขยายการศึกษาใน
กลุ่มเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังพลเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตบนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานตำรวจ
และกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเป็นหน่วยงานจัดหา
รายได้และบริหารงบประมาณด้วยตนเอง ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ ดังนั้นการจัดโครงการบริการ
วิชาการจึงเป็นการหารายได้เข้าสู่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อีกช่องทางหนึ่ง 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่มีความสำคัญ สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที ่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม รูปแบบ
การให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย ครอบคลุม หลายประเด็น อาทิ เช่น การวิเคราะห์ ทดสอบ หรือ
การตรวจซ่อม การให้บริการเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เป็นต้น การให้บริการวิชาการที่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำเนินการอยู่ส่วนใหญ่มี
ลักษณะการจัดฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดโครงการแต่ละครั ้ง จึงมีความยุ ่งยากและซับซ้อน 
เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ระยะ ได้แก่ 1 ระยะเตรียมการ 2) ระหว่างการจัดโครงการ 3) หลังเสร็จ
สิ้นโครงการจากการจัดโครงการบริการวิชาการที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอกจะ
มีมากกว่าบุคคลภายใน และส่วนใหญ่เป็นการจัดโครงการบริการวิชาการที่จัดเก็บค่าลงทะเบียน ดังนั้น การจัด
โครงการบริการวิชาการแต่ละครั้ง จึงต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่าง
การจัดโครงการ 
 จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการบริการ
วิชาการ ในลักษณะการจัดฝึกอบรม อบรมปฏิบัติการ แบบเก็บค่าลงทะเบียนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนาขึ้น คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติงานจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติงานที่
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ถูกต้อง และการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มากที่สุดและไม่เกิดข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นอีกผู ้เขียนหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าคู ่มือ
ปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะนำไปใช้ในการจัดโครงการบริการวิชาการ
ในลักษณะดังกล่าวนี้ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการในลักษณะอ่ืนๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อรายงานการปฏิบัติงานด้านการจัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะการฝึกอบรม อบรม

ปฏิบัติการ แบบเก็บค่าลงทะเบียนภายในวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2.เพื่อเป็นข้อมูลให้บุคลากรศึกษาและสามารถนำไปวิเคราะห์การหารายได้ 
3.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะการฝึกอบรม อบรมปฏิบัติการ 

แบบเก็บค่าลงทะเบียน  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.เป็นรายงานการปฏิบัติงานด้านการจัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะการฝึกอบรม อบรม
ปฏิบัติการ แบบเก็บค่าลงทะเบียนภายในวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2.เป็นข้อมูลให้บุคลากรศึกษาและสามารถนำไปวิเคราะห์การหารายได้ 
3.ให้การปฏิบัติงานด้านการจัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะการฝึกอบรม อบรมปฏิบัติการ แบบ

เก็บค่าลงทะเบียน 
 
สถิติการให้บริการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกัน
คุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัด
เอกสาร (SAR)  เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว806)” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง
วันที่  24-26 ธันวาคม  2564 ณ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 ท่าน 

2.หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา
2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SARและเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้ม
ของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว806)” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่  17-19 ธันวาคม  2564ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอ
เมือง  จังหวัดมหาสารคาม ยอดชำระหน้างาน จำนวน 22 ท่าน 
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3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566 – 2570)ของกอง
การศึกษา(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564) ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม  
2564 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 30 ท่าน 
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่นำไปสู่การจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมรับการประเมิน LPA ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 5-7  ธันวาคม  2564 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวน 50 ท่าน 

5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกัน
คุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR  และเทคนิคการจัด
เอกสาร(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว806)” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง
วันที่  3-5 ธันวาคม  2564 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่   อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 ท่าน 

6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี และการปิดบัญชีเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ e-laas”  โดยมี
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  3-5 ธันวาคม  2564 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  จำนวน 70 ท่าน 

7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกัน
คุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร
(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท.0816.4/ว806)” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  19-
21  พฤศจิกายน  2564 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม จำนวน 15 ท่าน 

8.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี และการปิดบัญชีเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ e-laas”  โดยมี
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-14  พฤศจิกายน  2564 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
จำนวน 75 ท่าน 

9..โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี และการปิดบัญชีเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ e-laas” โดยมี
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กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 - 7  พฤศจิกายน  2564 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จำนวน 58 ท่าน 

10.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกัน
คุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร
(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท.0816.4/ว806)” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 - 
7 พฤศจิกายน  2564 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ชำระหน้างานจำนวน 20 
ท่าน 

11.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชีและการปิดบัญชีเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ e-laas”  ระหว่าง
วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2564  ณ โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ชำระหน้างาน จำนวน 
28 ท่าน 

12.โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือความถูกต้อง ปลอดภัย และเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น”วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 
2564 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 34 ท่าน 

13.โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความถูกต้อง ปลอดภัย และเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 
2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 ท่าน 

14.โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อความถูกต้อง ปลอดภัย และเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม
อัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 112 ท่าน 

15.โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือความถูกต้อง ปลอดภัย และเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 ท่าน 

16.โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับ
ประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ทั้งที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และครองตำแหน่งอยู่เดิม 
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เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมใบบุญ แก
รนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 71 ท่าน 

17.โครงการอบรม “ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง วิธีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
ภายใต้ระเบียบ กฎหมายข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 
สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา  ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ ่น”ระหว่างวันที่ 19-21 
พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 72 ท่าน 

18. โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี ่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น 
สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ทั้งที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และครองตำแหน่ง
อยู่เดิม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ”ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ณ 
โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 75 ท่าน 

19.โครงการอบรม “ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ที่ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา
และบุคลากรท้องถิ่น ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การนำเสนอผลงาน และ
การประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนถิ่นแบบมืออาชีพ”ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม
เบสท์เวสเทิร์นรอยัล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 98 ท่าน 

20.โครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับ นักบริหารท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ    โรงแรมจันทรา    อำเภอเมือง   
จังหวัดนครนายก  จำนวน 126 ท่าน 

21.โครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับ นักบริหารท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ    โรงแรมพาราดิโซ เจเค ดีไซน์    
อำเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 27 ท่าน 

22.โครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับ นักบริหารท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ    โรงแรมจันทรา    อำเภอเมือง   
จังหวัดนครนายก  จำนวน 55 ท่าน 
 
สรุปจำนวนการจัดโครงการ 
จำนวนโครงการที่จัด  จำนวน  22  โครงการ 
จำนวนผู้เข้าอบรม   จำนวน 1,240  คน 
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ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้ 
 -ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกิดแนวทางในการสร้างผลงาน 
 -ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็น
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 

-ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้ได้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพ และขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น 

-กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-ตอบรับงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการทุกประการ ดังนี้ 
- เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกิดแนวทางในการสร้างผลงาน 
- เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น 
- เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นโครงการที่ตอบรับ

องค์ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิต
ระดับปริญญาตรี องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม และ
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของส่วนงานเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน และตอบรับตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณพ.ศ.2558-2567 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการ
พัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพ้ืนที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก ตัวบ่งชี้ TSU04 จำนวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (คนไทย) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
กรจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ TSU08 
จำนวนรายได้จาการบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ 4.1.1 จำนวนผู้รับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงคุณภาพ ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดย

เป็นโครงการที่ตอบรับองค์ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของส่วนงานเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน 
และตอบรับตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.2558-
2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความ
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ต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ตัวบ่งชี้ TSU04
จำนวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (คนไทย) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการจัด
การศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กรจัดบริการ
วิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง 
และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ TSU08 
จำนวนรายได้จาการบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ 4.1.1 จำนวนผู้รับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ ด้านการบริการวิชาการแบบจัดเก็บค่าลงทะเบียน
เพ่ือหารายได้ เพ่ือให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ มีความคล่องตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


