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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิตดาน

สาธารณสุขศาสตร และมีเปาหมายเปนอันดับ 1 ของประเทศ 1 ใน 3 ของอาเซียน และ 1 ใน 50 ของการ

จัดอันดับกลุมสาขาวิชาการตาม QS World University Raking  โดยมีการกําหนดพันธกิจในการบริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร 5 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารใหเปนท่ียอมรับ และตอบสนองตอชุมชนและสังคม ซ่ึงจะเนนกระบวนการ 

การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตรในการบริหารองคกร ท้ังนี้จะเห็นไดวาคณะ

สาธารณสุขศาสตรจะสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวไดนั้น ตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝาย ท้ัง

คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา โดยโครงสรางการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร 

ประกอบดวย สาขาวิชา จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ 

โภชนาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาวิทยาการระบาด

และชีวสถิติ  และกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร ซ่ึงแบงออกเปน 3 งานหลัก ไดแก งานบริหาร

ท่ัวไป งานยุทธศาสตร และงานวิชาการ แตละงานหลักจะมีหนวยงานยอย ท่ีมีความแตกตางกันตามพันธกิจ

และหนาท่ีของแตละงาน โดยการสนับสนุนภารกิจของคณะในดานการบริหารธุรการ ดานงานบุคคล ดาน

การเงิน งบประมาณ พัสดุ และดานการจัดการเรียนการสอน เปนตน  

 หนวยวิจัยและบริการวิชาการ งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหนึ่งของ

คณะสาธารณสุขศาสตรท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการ มีประสานนโยบาย/แผน

งานวิจัยของคณะกับแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ ประสานงานการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน

งานวิจัย ตลอดจนการจัดทําเอกสารขออนุมัติทางการเงิน และการจัดทําสัญญาวิจัยใหกับผูรับทุนอุดหนุน 

จัดทําสารสนเทศสนับสนุนการประชาสัมพันธแหลงทุนตางๆ  จัดทําประกาศในการสนับสนุนการวิจัย

ภายในคณะ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเผยแพรและถายทอดงานวิจัยผานสื่อตาง ๆ รวมท้ัง

บนสื่ออิเล็กทรอนิคส  สนับสนุนการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดข้ึนจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

จัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยและนักวิจัยตลอดจนเอกสารงานวิจัยของคณะ การสนับสนุนวิจัยสถาบัน การ

เผยแพรขอมูล ขาวสารดานการวิจัยและบริการวิชาการท่ีไดรับจากองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การโตตอบ จัดทําจดหมายและหนังสือราชการ การสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคม ท้ังภายในและ

ภายนอก ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร  จัดทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษาทางกฎหมายและปองกัน

ความเสี่ยงตอการรับงานวิจัยและบริการวิชาการ สนับสนุนและประสานงานเก่ียวกับการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ การติดตามโครงการบริการวิชาการแกสังคม การรายงานผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา (IQA, QS, กพร. และรายงานการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
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เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ: EdPEx) ดานปฏิบัติการทางสาธารณสุข สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

ทางหองปฏิบัติการทางดานสาธารณสุข ใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําภายใตการกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบอยางใกลชิด  

 จากการปฏิบัติงานท่ีผานมาคณะสาธารณสุขศาสตร ยังไมมีคูมือปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานสังกัด

หนวยวิจัยและบริการวิชาการ งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน

ท่ีสามารถใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม แตผูปฏิบัติงานใชวิธีการปฏิบัติงานโดยศึกษา

ระเบียบ  ขอปฏิบัติหรือวิธีการท่ีเคยถือปฏิบัติกันมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ทําใหการปฏิบัติงาน

บางครั้งมีปญหา อุปสรรค เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนและเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน รวมท้ังตอง

ศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือตอบคําถามของผูรับบริการอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาดแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง  

 ดังนั้น ผูเขียนในฐานะท่ีปฏิบัติงานดานการวิจัยและบริการวิชาการ ซ่ึงมีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร จึงไดเขียนคูมือการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลักๆ ท่ีผูปฏิบัติงาน

จะตองใชเปนคูมือปฏิบัติงาน ไดแก กระบวนงานดานการบริหารและการจัดการ กระบวนงานวิจัย 

กระบวนงานดานบริการวิชาการ  ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารย

ท้ังภายในและนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงคและรายละเอียดดังตอไปนี้ :-      

 

1.2 วัตถุประสงค  

1)  เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน 

2)  เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ 

3)  เพ่ือลดข้ันตอนและเวลาการปฏิบัติงาน 

 

1.3 ขอบเขตการใชคูมือ 

 คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงานดานการบริหารและการจัดการ งานวิจัยและ

บริการวิชาการ   

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1)  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3)  เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  

 4)  เปนขอมูลสารสนเทศใหกับผูปฏิบัติงาน    
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1.5 คํานิยามศัพท 

 1. ดานการวิจัย  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหาจัดการเพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขาย

การทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือใหผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคมี

คุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดใน

วงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน ดังนั้น 

  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี

เหมาะสมกับสาขาวา เพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม  

  งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับใน

สาขาวานั้น ๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 

  งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ทีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ

ในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 

  การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกในนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเม่ือรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู

ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได  

  งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

  งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank: www.sciagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of 

Science ( Science Citation Index Expand, Socail Sciences Citation Index, Art and Humanities 

Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

  งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐประเภทตาง ๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม 

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือ
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การพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิด

คุณคาทางสุนทรีย และคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งาน

สรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Arts) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม 

ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร  สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) 

ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฎยศิลป รวมถึงการแสดงรูปแบบตาง ๆ 

และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ  

  การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคในลักษณะสิ่งตีพิมพ การจัดนิทรรศการ 

(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงานศิลปะ

แขนงตาง ๆ อาทิงานศิลปะ ดนตรี การแสดงและงานออกแบบท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีการ

จัดการนําเสนอการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรอง

คุณภาพของผลงานประกอบดวย ศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ  

  อาเซียน  หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 

East Asian National) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บูรไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม 

สงิคโปร และอินโดนีเซีย  

  การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทย

กับประเทศอ่ืน 

  การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ 

(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไม

จําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

  การเผยแพรในระดับนานาชาติ  เปนการเผยแพรท่ีปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 

ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีได

นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง 

สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูป มีความคิดเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย 

โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงค

และ/หรือ ไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีหลักฐานประจักษหรือการ

รับรอง/การตรวจรับ/การตรวจรบังานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

  ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาได

อยางเปนรูปธรรม มีดังนี้  

  1.  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน

เรื่องตาง ๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข 
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ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค

ประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  

  2.  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป

ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกร หรือ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน  

  3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยงานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ

หรือผลิตภัณฑ ซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต เปนตน  

  4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 

กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซ่ึงไดมีการศึกษาและการ

ประเมินไว  

  หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

หมายถึง หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือ

การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

   ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ ท่ีผาน

กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอ

กําหนดตําแหงทางวิชาการหรือเทียบเทา  

  ผลงานวิชาการท่ีเปนบทความทางวิชาการ (Acadernic Paper) ตํารา (Textbook หรือหนังสือ 

(Book) ตองเปนผลงานท่ีผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูท่ีสะทอน

มุมมองแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดทําในรูปแบบ

ของบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูตรวจอาน  

  ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา

ท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ี

เก่ียวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

  หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอาน

ท่ัวไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชา

ใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้จะตองเปนเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและให

ทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆ 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

  ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เก่ียวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยการ

ใชสติปญญา ความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียน
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งานของผู อ่ืน โดยงานท่ีสรางสรรคตองเปนงานตามประกาศท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครอง 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก  

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 

2. งานนาฎกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ) 

3. งานศิลปกรรม (จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ศิลปประยกุต ฯลฯ) 

4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 

5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี) 

6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ท่ีมีภาพหรือมีท้ังภาพและเสียง) 

7. งานภาพยนตร 

8. งานแพรเสียงแพรภาพ 

9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ 

  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร หมายถึง 

จํานวนผลงานวิจัยท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดพัฒนาข้ึนจนไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

  สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร (พ.ศ. 

2552 ซ่ึงเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งท่ีเก่ียวกับการประดิษฐคิดคน แบงออกเปนสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

  อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เปนการใหความคุมครองสิ่งประดิษฐคิดคนเชนเดียวกับสิทธิบัตร 

การประดิษฐแตกตางกันตรงท่ีการประดิษฐท่ีจะขอรับอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐท่ีมีเปนการปรับปรุง

เพียงเล็กนอยซ่ึงมีเทคนิคท่ีไมสูงมากนัก สําหรับข้ันตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใชระยะเวลาสั้นกวา

สิทธิบัตรมาก เนื่องจากใชระบบ จดทะเบียนแทนการใหระบบการตรวจสอบกอนการรับจดทะเบียน  

 

 2.  การบริการทางวิชาการแกสังคม สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการท่ีครอบคลุม

กลุมเปาหมายท้ังในวงกวางและกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงอาจใหบริการโดย

การใชทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การ

ศึกษาวิจัย การคนควาเพ่ือแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การ

จัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนท่ัวไป การใหบริการวิชากานี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ

ใหบริการแบบใหเปลา หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยท่ีใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูล

ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม ดังนั้น 

  การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันการศึกษาซ่ึงอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชนหรือ

สังคมหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใด ๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุชนในดานวิชาการหรือการ
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พัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนบริการท่ีมี

คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขา

กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน  

  การนําความรูแลประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ  

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาการวิจัย  

  โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ี

สถาบันจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตาง ๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

 

7

 
  



บทที่ 2 

โครงสรางและหนาที่รับผิดชอบ 

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร เปนแหลงผลิตบัณฑิตนักสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน แหง

แรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนสวนหนึ่งของศูนยแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัย ขอนแกน ซ่ึง

กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524)  คณะสาธารณสุขศาสตร

เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ปแรกจํานวน 30 คน ตั้งแตปการศึกษา 

2523 โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงจํานวนหนึ่ง  รับจากนักเรียนท่ัวไป

สวนกลางดําเนินการสอบคัดเลือกจํานวนหนึ่ง และรับจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับราชการสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ซ่ึงมีพ้ืนความรูไมตํ่ากวา ม.ศ. 5 เดิม อีกจํานวนหนึ่ง  ในปการศึกษา  2527  ไดเพ่ิมจํานวน

นักศึกษาเปนปละ 50 คน ปการศึกษา 2532 เพ่ิมจํานวนนักศึกษาเปนปละ 50 คน ปการศึกษา 2532 เพ่ิม

จํานวนนักศึกษาเปนปละ 55 คน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539)  

ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป จะเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเปนปละ 80 คน 

 ปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดพัฒนาการเรียนการสอนดานหลักสูตร

จากเดิมในระดับปริญญาตรีตั้งแตเริ่มกอตั้งมาเปนในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  โดยมีรายละเอียด

สาขาวิชาของแตและหลักสูตร  ดังนี้ 

 ก. ระดับปริญญาตรี  มี 3 หลักสูตร  คือ 

  1)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) แบงเปน 2 แขนง 

   1.1)  วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

   1.2)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  2)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเอกคู วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

  3)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

 ข.  ระดับปริญญาโท  มี 12 หลักสูตร คือ 

  1)  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

   1.1)  อนามัยสิ่งแวดลอม  

   1.2)  การบริหารงานสาธารณสุข  

   1.3)  ชีวสถิติ 

   1.4)  สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 

   1.5)  โภชนศาสตรเพ่ือสุขภาพ 

   1.6)  วิทยาการระบาด 

   1.7)  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
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   1.8)  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, นานาชาติ  

  2)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

 ค. ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร คือ 

  1)  วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 

  2)  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  3)  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, นานาชาติ 

 ง. มีคณาจารยสายผูสอนและสายสนับสนุน จํานวนท้ังส้ิน 99 คน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1)  สายผูสอน     จํานวน  59   คน 

  2)  สายสนับสนุน จํานวน  40  คน 

 

2.1  วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร 

 2.1.1  วิสัยทัศน เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําดานสาธารณสุขศาสตร 1 ใน 3 ของอาเซียน 

 2.1.2  พันธกิจ:  

  1) ผลิตบัณฑิตทางสาธารณสุขท่ีมีความสามารถในการทํางานและโดดเดนในงานวิจัย 

  2) วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานสาธารณสุข เพ่ือนําประโยชนในการพัฒนา

ประเทศ 

  3) การบริการวิชาการดานสาธารณสุข โดยเฉพาะดานอนามัยสิ่งแวดลอมของอาเซียน ภายใต

ความรวมมือของสถาบันชั้นนําดานสาธารณสุข 

  4) ทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ  

 2.1.3  วัฒนธรรมองคกร  องคกรแหงการเรียนรู มีจิตสาธารณะ และทํางานเปนทีม 

 2.1.4  คานิยม การทํางานท่ีมุงเนนผลลัพธอยางมีคุณคาตอผูเรียนและผูรับบริการ 

 2.1.5  สมรรถนะหลัก เชี่ยวชาญดานงานวิจัย และบริการวิชาการดานสาธารณสุขศาสตร 

 2.1.6  อัตลักษณ บัณฑิตพรอมทํางาน (Ready to work) 

 2.1.7  ปณิธาน ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณทางดานวิชาการ และวิชาชีพ

ชั้นสูงเทียบเทามาตรฐานระดับชาติและสากล เปนผูทรงคุณธรรม มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปนผูสามารถ

ประยุกตทฤษฎีวิชาการไปใชในการปฏิบัติงานประจํา และริเริ่มสรางสรรคพัฒนงานใหมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.2 โครงสรางสวนงานและอัตรากําลังขององคกร  

 คณะสาธารณสุขศาสตร  ไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการองคกรอยาง

ตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบั ติงาน รวมท้ังสอดคลองและสัมพันธกับสภาวะการ
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เปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย โดยไดจัดแบงโครงสรางองคกรและระบบการบริหาร

จัดการองคกรออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สาขาวิชามี 3 สาขาวิชา กองบริหารงานคณะสาธารณสุข

ศาสตร  มี 3 งาน และหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะ ดังนี้  

 2.2.1 สาขาวิชา  

  มีการจัดแบงโครงสรางออกเปน  3 สาขาวิชา ประกอบดวย   

  1)   สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ โภชนาการ   

  2)   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  3)   สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ 

  การบริหารจัดการสาขาวิชาโดยมีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูบริหารจัดการงาน ธุรการสาขาวิชา

เปนผูมีสวนรวมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของสาขาวิชาในดานตางๆ เก่ียวกับ

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนภารกิจของสาขาวิชา การบริหารและการจัดการงาน

ธุรการดานงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการการศึกษา  งานอาคารและ

สถานท่ี  งานนโยบายและแผน และงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและ

ผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

 2.2.2 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร 

  มีการจัดแบงโครงสรางออกเปนหนวยงานยอย 3 งาน ประกอบดวย  

  1)  งานบริหารท่ัวไป  

  2)  งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  3)  งานวิชาการ 

  เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาในดานตางๆ มี

ผูอํานวยการกองบริหารงานคณะเปนผูรับผิดชอบ บุคลากรสายสนับสนุนเปนผูมีสวนรวมสนับสนุนในการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของคณะในดานตางๆ เก่ียวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

การบริหารและการจัดการงานธุรการดานงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการ

การศึกษา งานโสต อาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานวิเทศสัมพันธ และงานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับ

คณาจารยท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะ 

  มีการจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะ 3 ศูนย ประกอบดวย  

  1) ศูนยจัดการขอมูล และวิเคราะหทางสถิติ 

  2) ศูนยบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  3) ศูนยฝกอบรมวิจัย และประเมินผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
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  เปนหนวยงานท่ีมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับคนควาวิจัยและการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการในการจัดการสิ่งแวดลอม ท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ 

และจัดการฝกอบรม ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยท้ังในและ

นอกมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 1 

 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงการจัดองคการของคณะสาธารณสุขศาสตร 

โครงสรางการบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุข

 

 คณะกรรมการประจาํคณะ 

รองคณบดีฝาย 

บริหารและพัฒนา

คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย 

การศึกษา 

รองคณบดีฝาย 

วิจยั นวัตกรรม

และบริการ

 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา 

สาขาวิชาบริหารงาน

สาธารณสุขการสงเสริม

  

งานบริหารท่ัวไป 

งานยุทธศาสตรฯ 

งานวิชาการ 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

อาชีวอนามัยและความ

 สาขาวิชาวิทยาการระบาด

วิทยาและชีวสถิติ 

กองบริหารงาน 

คณะสาธารณสุข

 

 

สาขาวิชา หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

ภารกิจเฉพาะ 

 
ศูนยจัดการขอมูล และ

วิเคราะหทางสถิติ 

ศูนยบริการเทคโนโลยี

สาธารณสุขและ

 
ศูนยฝกอบรมวิจัย และ

ประเมินผลกระทบดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

อธิการบดี 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงโครงสรางงานสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร 

 

โครงสรางงานสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร กรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฯ กรรมการตาง ๆ 

สาขาวิชา กองบริหารงาน 

งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งานยุทธศาสตรฯ 

1. หนวยทรัพยากรบุคคล 

2. หนวยสารบรรณ 

3. หนวยคลังและพัสดุ 

4. หนวยอาคารและ 

   ยานพาหนะ 

1. หนวยผลิตบัณฑิต 

2. หนวยหลักสูตรและ 

    มาตรฐานวิชาการ 

3. หนวยพัฒนานักศึกษา 

    และศิษยเกา 

1. หนวยบริการวิชาการ  

    และวิจัย 

   1.1 บริการวิชาการ วิจัย 

   1.2 หองปฏิบัติการกลาง 

   1.3 หองสมุด 

2. หนวยวิเทศสัมพันธ 

3. หนวยแผนและพัฒนา 

    คุณภาพการศึกษา 

4. หนวยเทคโนโลยี 

    สารสนเทศและส่ือสาร 

    องคกร 
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2.3 รายละเอียดหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน 

 หนวยงานภายในงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานคณะสาธารณสุข

ศาสตร มีดังนี้ 

 2.3.1  งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาในดานตางๆ มี

หัวหนางานเปนผูรับผิดชอบ มีการจัดแบงโครงสรางเปน 4 หนวยงาน คือ 

    2.3.1.1 หนวยบริการวิชาการและวิจัย 

           มีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ประสานนโยบาย/แผนงานวิจัยของคณะกับแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ  

ประสานงานการจัดหาแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนการจัดทําเอกสารขออนุมัติทางการเงิน และ

การจัดทําสัญญาวิจัยใหกับผูรับทุนอุดหนุน จัดทําสารสนเทศสนับสนุนการประชาสัมพันธแหลงทุนตางๆ  

จัดทําประกาศในการสนับสนุนการวิจัยภายในคณะ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเผยแพรและ

ถายทอดงานวิจัยผานสื่อตาง ๆ รวมท้ังบนสื่ออิเล็กทรอนิคส  สนับสนุนการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาท่ี

เกิดข้ึนจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยและนักวิจัยตลอดจนเอกสาร

งานวิจัยของคณะ การสนับสนุนวิจัยสถาบัน การเผยแพรขอมูล ขาวสารดานการวิจัยและบริการวิชาการท่ี

ไดรับจากองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การโตตอบ จัดทําจดหมายและหนังสือราชการ การ

สนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคม ท้ังภายในและภายนอก ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร  

จัดทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษาทางกฎหมายและปองกันความเสี่ยงตอการรับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

สนับสนุนและประสานงานเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การติดตามโครงการบริการวิชาการ

แกสังคม การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา (IQA, QS, กพร. และรายงาน

การประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ: EdPEx) ดานปฏิบัติการทาง

สาธารณสุข สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการทางหองปฏิบัติการทางดานสาธารณสุข ใหบริการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ําภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด  

  2.3.1.2 หนวยวิเทศสัมพันธ  

   มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบสนับสนุนการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติและ

หนวยงานตางประเทศ ท้ังโดยตรง และการโตตอบอีเมล การเขียนจดหมาย หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ 

และใบแจงหนี้ตางๆ นอกจากนี้ยังใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก และใหความชวยเหลือ 

นักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ รวมถึงอาจารยชาวไทยท่ีจะเดินทางไปตางประเทศ อาทิเชน การ

สมัครเขาศึกษา การลงทะเบียนเรียน การผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา การตอวีซา การตอวีซา 

การขอคงสภาพวีซาเม่ือเดินทางออกนอกประเทศ การทําใบอนุญาตทํางาน การตออายุใบอนุญาตทํางาน 

การยื่นชําระภาษี  เปนตน การจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน สถาบันตางประเทศ รวมถึง

งานอาคันตุกะสัมพันธ การรับรองอาคันตุกะจากตางประเทศ และการจัดโครงการตางๆ ท่ีสงเสริมความเปน
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นานาชาติขององคกร เชน โครงการประชุมวิชาการ สัมมนาระดับนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ท้ัง Inbound และ outbound รวมถึงการจัดทําเอกสาร สื่อประชาสัมพันธคณะฯ ท่ีเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือ

ใชในการประชาสัมพันธคณะดวย 

  2.3.1.3  หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบดําเนินการวิเคราะหนโยบายและแผน มีความ

รับผิดชอบดานแผนยุทธศาสตร ดานงบประมาณ ดานอัตรากําลัง ดานการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร การจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ EdPEx (ระดับคณะ) ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) การรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ การรายงานผล

ขอตกลงปฏิบัติราชการ การรายงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.3.1.4  หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารองคกร 

   มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับ การบริการจัดทําสื่อ การ

ประชาสัมพันธภาพลักษณ ขอมูลขาวสารขององคกร ติดตั้งและ Updte Software ท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน ใหมีความทันสมัย อันไดแก ระบบปฏิบัติการ, Microsoft Office, SPSS, โปรแกรมปองกันไวรัส 

ฯลฯ ของเครื่องคอมพิวเตอรคณะสาธารณสุขศาสตร แนะนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณตอ

พวงตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานของอาจารย บุคลากรและนักศึกษา ดูแลระบบบริหารจัดการเครือขาย 

Internet ไรสาย (WiFi) รวมกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บริษัททรูคอรปอเรชั่น จํากัด  

ดูแลเว็ปไซดคณะสาธารณสุขศาสตร ดูแลและบริหารจัดการระบบ Social Network ในฐานะผูดูแลระบบ 

คณะสาธารณสุขศาสตร อันไดแก Face book, Page Face book และ Line กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 

ดูแลเครื่อง Server แมขายประจําคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 3 เครื่อง ดูแลระบบกลองวงจรปด 

จํานวน 26 จุด พรอมเครื่องบันทึกสื่อ (DVR) 2 ชุด ดูแลอุปกรณการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธผานจอ

ทีวี LCD ปฏิบัติงานดานการถายภาพ ถายวิดีโอ สรุปขาวรายเดือน ดูแลและบริหารจัดการระบบเครื่องพิมพ

เอกสาร RICOH ในโครงการศูนยบริการจัดการดานการคลังและพัสดุ : การจัดหาเครื่องพิมพเอกสารของ

หนวยงาน 

 

2.4  บทบาทและหนาท่ีของ “บุคลากรสายสนับสนุนงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ”   

1) ฝายสนับสนุน เพ่ือใหบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานฝายอ่ืนๆ ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 

2) เปนสายงานท่ีเปนคนกลางในการขับเคลื่อนใหงานไดดําเนินอยางสะดวก เชน การใหบริการ 

การติดตอประสานงาน การจัดหา เปนตน 

3) เปนสายงานการ “ควบคุม” และ “ดูแล” ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว 

4) บุคลากรสายสนับสนุนฝายวิจัยและบริการวิชาการ “เปนนักประสานและนักบริการท่ีดี” 
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2.5 ขอบขายของหนวยวิจัยและบริการวิชาการ  

   2.5.1 ดานวิจัย 

           มีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบการสนับสนุนการบริหารงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพ

การวิจัย การเผยแพรและถายทอดงานวิจัย การพัฒนาทรัพยสินทางปญญา การสนับสนุนวิจัยสถาบัน การ

เผยแพรขอมูล ขาวสารดานการบริการวิชาการ  จัดทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษาทางกฎหมายและปองกัน

ความเสี่ยงตอการรับงานวิจัยและบริการวิชาการ สนับสนุนและประสานงานเก่ียวกับการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ การติดตามโครงการบริการวิชาการแกสังคม  

 2.5.2 ดานบริการวิชาการ  

   มีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับการเผยแพรขอมูล ขาวสารดานการบริการ

วิชาการท่ีไดรับจากองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การโตตอบ จัดทําจดหมายและหนังสือราชการ 

การใหบริการวิชาการแกสังคม ท้ังภายในและภายนอก ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร  จัดทําแบบ

บันทึกการใหคําปรึกษาทางกฎหมายและปองกันความเสี่ยงตอการรับงานวิจัยและบริการวิชาการ และ

ประสานงานเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การติดตามโครงการบริการวิชาการแกสังคม  
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บทที่ 3 

การบริหารจัดการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

  การศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติ งานดานวิจัยและบริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย หนวยวิจัย หนวยบริการวิชาการ โดยจัดทําในรูปผังการไหลของงาน 

(Flow chart) ไดแก 

  การปฏิบัติงาน แสดงการปฏิบัติงานโดยรวมของแตละงาน  

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียดการปฏิบัติแตละข้ันตอน ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ/

ผูเก่ียวของ วิธีการปฏิบัติงานแตละข้ันตอน และเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นักจัดการงานท่ัวไป 

ชํานาญการ 

ผูปฏิบัติงาน 

5 นาที 

9 นาที 

เริ่มตน 

เวลาท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน 

วิธีการปฏิบัติงาน

แตละข้ันตอน 

ผูรับผิดชอบ/

ผูเก่ียวของ 

การสนับสนุนงานวิจัย 

และบริการวิชาการ 

กําหนดหัวเรื่อง 
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3.1  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการสนับสนุนทุนเผยแพรงานวิจัยในการประชุมวิชาการฯ 

สําหรับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร (กองทุนวิจัย นวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ประชาสัมพันธ ประกาศแหลงเผยแพร

ผลงานวิจัยแกผูสนใจ 

เสนอบันทึกขอความขออนุมัติเงิน

สนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัยพรอม

แนบหลักการตอบรับการนําเสนอ 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน  

ตามประกาศฯ คณะสาธารณสุขศาสตร 

ผูปฏิบัติงาน 2 สัปดาห 

1 บทความตอ 30 นาที 

ปรับแกบทความและ

นําเสนอใหม 

ทําสัญญารับทุน/ดําเนินงานตามข้ันตอน

และเบิกจายเงินตามระเบียบการเงินของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

ผูปฏิบัติงาน 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ 

ใหการรับรอง 

 

2 สัปดาห 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

อนุมั

 

คณบดี (ผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ) 

No 

Yes 

ผูวิจัย 

คณาจารย/บุคลากร 

ผูปฏิบัติงาน 
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2. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการสนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร  

(กองทุนวิจัย นวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ประกาศทุน

วิจัยในชั้นเรียน 

คณาจารยคณะฯ ยื่นขอเสนอ

โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตรวจสอบคุณภาพโครงการวิจัย  

(ภายใน 1 ทาน/ภายนอก 1 ทาน) 

ผูปฏิบัติงาน ตลอดปการศึกษา 

คณะกรรมการวิจัยคณะฯ 

ใหขอเสนอแนะ ขอเสนอโครงการวิจัย

ในชั้นเรียน 2 สัปดาห 

อนุมัติ 

สงคืนนักวิจัยปรับปรุงแกไข 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

พิจารณาโครงการวิจัยฯ (รอบสุดทาย) 

ยุติกระบวนการ 

ทําสัญญารับทุน/ดําเนินงานวิจัยตามข้ันตอนและ

เบิกจายเงินตามระเบียบการเงินของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1 วัน 

No สรุป

ขอเสนอแนะ 

Yes 

No 

Yes 

สิ้นสุด 

เริ่มตน 

ผูวิจัย 

คณาจารย/นักวิจัย 

ผูปฏิบัติงาน/ 

 

ผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการวิจัย 
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 3. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยพัฒนาองคความรู  

คณะสาธารณสุขศาสตร (กองทุนวิจัย นวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ประกาศทุนวิจัย

คณะสาธารณสุขศาสตร 

คณาจารยคณะฯ ยื่นขอเสนอ

โครงการวิจัย 

เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตรวจสอบคุณภาพโครงการวิจัยฯ  

(ภายใน 1 ทาน/ภายนอก 2 ทาน) 

อนุมัติ 

สงคืนนักวิจัยปรับปรุง

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

ผูปฏิบัติงาน ตลอดปงบประมาณ 

คณะกรรมการวิจัยคณะฯ 

ใหขอเสนอแนะขอเสนอโครงการวิจัยฯ 

2 สัปดาห 

พิจารณาโครงการวิจัยฯ (รอบสุดทาย) 

ยุติกระบวนการ 

ทําสัญญารับทุน/ดําเนินงานวิจัยตามข้ันตอน

และเบิกจายเงินตามระเบียบการเงินของคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เริ่มตน 

ผูปฏิบัติงาน 

1 วัน 

No 

สรุป

ขอเสนอแนะ 

  

Yes 

No 

Yes 

สิ้นสุด 

ผูวิจัย 

คณาจารย/นักวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการวิจัย 

สรุป

ขอเสนอแนะ 
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 4. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน  

(งบประมาณแผนดิน) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ประกาศทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณาจารยคณะฯ ยื่นขอเสนอ

โครงการวิจัย 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน  

ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูปฏิบัติงาน 
2 สัปดาห 

บางทุน

 

เสนอคณบดี  

(ผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ) พิจารณา  

1 โครงการตอ 30 นาที 

เสนอกองบริหารการวิจัย พิจารณา/

แจงผลการพิจารณา  

 

ยุติโครงการ 

ทําสัญญารับทุน/ดําเนินงานวิจัยตาม

ข้ันตอนและเบิกจายเงินตามระเบียบ

การเงินของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูปฏิบัติงาน 

เสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะใหการ

รับรอง 

 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

อนุมัติ ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
No 

Yes 

ผูวิจัย 

ผูปฏิบัติงาน  

ผูปฏิบัติงาน  
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 5. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยทุนภายนอก (งบประมาณจากแหลง

อ่ืน) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ประกาศทุนวิจัย

ตาง ๆ 

คณาจารยคณะฯ ยื่นขอเสนอ

โครงการวิจัย 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน  

ตามประกาศฯ แหลงทุนภายนอก 

ผูปฏิบัติงาน 2 สัปดาห 

บางทุนวิจัย เสนอคณบดี  

(ผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ) 

พิจารณา  

1 โครงการตอ 30 นาที 

เสนอแหลงทุนภายนอก พิจารณา/

แจงผลการพิจารณา  

 

ผูปฏิบัติงาน  

เสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะใหการ

รับรอง 

 

ทําแบบบันทึกการให 

คําปรึกษาทางกฎหมาย/แจงนักวิจัย 

เริ่มตน 

ยุติโครงการ 

ทําสัญญารับทุน/ดําเนินงานวิจัยตาม

ข้ันตอนและเบิกจายเงินตามระเบียบ

การเงินของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สิ้นสุด 

อนุมัติ 
No 

Yes 

ผูบริหารแหลงทุนภายนอก 

ผูวิจัย 

ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 

เอกสารประกอบการจัดทําสัญญารับทุน 

- หนังสือยินยอม 

- หนังสือมอบอํานาจ 

- สัญญารับทุนฯ 

- อื่น ๆ ตามทีแ่หลงทุนกําหนด 
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 6. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการควบคุมกํากับงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

สงรายงานความกาวหนา

โครงการวิจัยเพ่ือเบิกเงินงวดตอไป 

ตรวจสอบ/เสนอรองคณบดฝีายวิจัยฯ 

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินโครงการ 

หัวหนาโครงการ 

ผูปฏิบัติงาน  2 วัน 

นําเสนอความกาวหนา/ 

ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ หัวหนาโครงการ 

นัดหมายคณะกรรมการประเมิน

โครงการฯ/หัวหนาโครงการ 

ประเมินโครงการวิจยั เสนอแนะแนว

การแกไขปญหาในการดําเนินโครงการ 

คณะกรรมการประเมินฯ 

สําเนาแจงผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะแกหัวหนาโครงการวิจัยฯ 
1 วัน 

เริ่มตน 

อนุมัติ คณบดี (ผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ) 

สิ้นสุด 

ผูปฏิบัติงาน  

ผูปฏิบัติงาน 
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 7. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ (งบมหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนการ

ตีพิมพ พรอมแนบบทความฉบับเต็ม คณาจารยในคณะฯ 

เริ่มตน 

ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวน

ของบทความและหลักฐานการ

เบิกจาย 

 หลักฐานการขอเบิกจายคาตีพิมพ 

 

 ใบสําคัญรับเงิน  (ใสที่อยูตามบัตรประชาชนเทานั้น)    

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ   (แนบ

สําเนามาทุกชุดที่ขอเบิก) 

  สําเนาหนาบัญชีธนาคาร (แนบสําเนามาทุกชุดที่ขอเบิก) 

  สําเนาบทความที่ตีพิมพแลว (reprint)  

  ใบเสร็จรับเงินจากผูจัดพิมพวารสาร  

  หลักฐานการจายเงินคาปรับปรุงภาษา และใบรับรอง

แทนใบเสร็จรับเงิน  

  หลักฐานที่บทความปรากฏในฐานขอมูล ISI/Scopus 

พรอมหลักฐานการแสดงคา Impact factor หรือคา SNIP 

  หลักฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

  ตีพิมพกอนขอเบิกไมเกิน 1 ป 

  ผูรวมนิพนธใน มข. ลงนามใหครบ   

  ออนไลนในฐาน ISI/Scopus 

 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน อนุมัติ 

Yes 

ทําการเบิกจายตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ผูยื่นขอรับการสนับสนุน 

สิ้นสุด 

ยุติกระบวนการ No 

ผูปฏิบัติงาน 
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 8. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการสนับสนุนการบริการวิชาการ 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ประกาศทุนโครงการ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณาจารยคณะฯ ยื่นขอเสนอโครงการ

บริการวิชาการ 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน  

ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูปฏิบัติงาน 2 สัปดาห 

เสนอคณบดี  

(ผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ) พิจารณา  

1 โครงการตอ 30 นาที 

เสนอสํานักบริการวิชาการ พิจารณา/

แจงผลการพิจารณา  

 

ยุติโครงการ 

ทําสัญญารับทุน/ดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการตามข้ันตอนและเบิก

จายเงินตามระเบียบการเงินของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะใหการ

รับรอง 

 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

อนุมัติ ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
No 

Yes 

เจาของโครงการ 

ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 
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 9. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการทําหนังสือมอบอํานาจ (ย่ืนขอเสนอโครงการ) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาโครงการบันทึกขอความ 

(แบบบันทึก 004) 
 

ตรวจสอบเอกสาร/บันทึกขอมูล 

ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการฯ 

เสนอคณบดี  

(ผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ)  

พิจารณาลงนาม  

เอกสารแนบ 

- หนังสือเชิญชวน 
- หลักฐานการมอบหมาย 
- สําเนาบัตรพนักงาน

มหาวิทยาลยั/ขาราชการเทาน้ัน 
- สําเนาสัญญาจาง (กรณลีูกจาง) 
ตองระบุในหนังสือมอบอํานาจ 
- ช่ือโครงการ, ผูจาง, วงเงินจาง,

ระยะเวลาสัญญา, ผูรับมอบ
อํานาจลงนาม, พยาน 2 คนตอง
เปนบุคลากร มข. และ
ผูปฏิบัติงาน 
 

เสนอกองบริหารงานวิจัย  

(เพ่ือตรวจสอบและเก็บขอมูล)  

 

ยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ

พิจารณา 

สิ้นสุด 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

เจาของเรื่อง 

ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 

เริ่มตน 

สงกลับคณะ 

 

รองอธิการบดีฝายวิจัยฯ 

ลงนามผาน 

 

ผอ.กองบริหารงานวิจัย 

อธิการบดี พิจารณาลงนาม 

 

ผอ.กองบริหารงานกลาง 

ไมมีแกไข 
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 10. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการทําหนังสือมอบอํานาจ (ลงนามในสัญญาจางและดําเนิน

โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หัวหนาโครงการบันทึกขอความ 

(แบบบันทึก 001) 
 

ตรวจสอบเอกสาร/บันทึกขอมูล 

ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการฯ 

เสนอคณบดี  

(ผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ)  

พิจารณาลงนาม  

เอกสารแนบ 

- หนังสือแจงใหทําสัญญา/หนังสือ
มอบอํานาจลงนามในสัญญาจาง 

- สําเนาบัตรพนักงาน
มหาวิทยาลยั/ขาราชการเทาน้ัน 

- สําเนาสัญญาจาง (กรณลีูกจาง) 
ตองระบุในหนังสือมอบอํานาจ 
- ช่ือโครงการ, ผูจาง, วงเงินจาง,

ระยะเวลาสัญญา, ผูรับมอบ
อํานาจลงนาม, พยาน 2 คนตอง
เปนบุคลากร มข. และ
ผูปฏิบัติงาน 
 

เสนอกองบริหารงานวิจัย  

(เพ่ือตรวจสอบและเก็บขอมูล)  

 

ทําสัญญารับทุน/ดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการตามข้ันตอนและเบิก

จายเงินตามระเบียบการเงินของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สิ้นสุด 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีแกไข 

 

 

เจาของเรื่อง 

ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 

เริ่มตน 

สงกลับคณะ 

 

รองอธิการบดีฝายวิจัยฯ 

ลงนามผาน 

 

ผอ.กองบริหารงานวิจัย 

อธิการบดี พิจารณาลงนาม 

 

ผอ.กองบริหารงานกลาง 
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 11. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการขอใบเสร็จรับเงินจากงานเงินรายได กองคลัง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาโครงการบันทึกขอความ 

(แบบบันทึก วช 01) 
 

ตรวจสอบเอกสาร/บันทึกขอมูล 

ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการฯ 

เสนอคณบดี  

(ผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ)  

พิจารณาลงนาม  

เอกสารแนบ 

- สัญญารับทุน/หลักฐานการรับ
ทุน 

- สําเนาบัตรพนักงาน
มหาวิทยาลยั/ขาราชการเทาน้ัน 

- สําเนาหลักฐานการโอนจาก
หนวยงานท่ีใหทุน 

- สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
- หนังสือแจงหักเงินบํารุง (ถามี) 

 

เสนอกองบริหารงานวิจัย  

(เพ่ือตรวจสอบและเก็บขอมูล)  

 

- รับใบเสร็จรับเงินท่ีกองคลัง 

- สงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให

หนวยงานท่ีใหทุน 

- ทําสําเนาใบเสร็จเพ่ือใชประกอบการ

เบิกจายเงินจากกองคลัง 

สิ้นสุด 

   เจาหนาท่ีเงินรายได กองคลัง 

มีแกไข 

 

 

หัวหนาโครงการ 

ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 

เริ่มตน 

สงกลับคณะ 

 

ออกใบเสร็จ 

 

กองบริหารงานวิจัย 

แหลงทุนโอนเงินสนับสนุน

โครงการวิจัยใหนักวิจัย/มหาวิทยาลัย 
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12. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการสนับสนุนการเปนอาจารยพิเศษ วิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

เริ่มตน 

รับหนังสือราชการ 

ประทับตรา “รับท่ี” 

และลงลําดับการรับ วันท่ี เวลา 

2 นาที/1 รายการ ผูปฏิบัติงาน 

โทร/Scan สงเจาของ

เรื่องรับทราบกอน/

ยืนยัน 

การเขียนบันทึกเสนอ 

(เกษียนหนังสือ)  
 

ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน  

คณบดี/รองคณบดีท่ี

เก่ียวของ 

ยืนยันการเปนอาจารยพิเศษ/

วิทยากร ฯลฯ 

สิ้นสุด 

จัดทําหนังสือราชการตอบรับแจง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เจาของเรื่อง  

ผูปฏิบัติงาน 

เสนอลงนาม 

บันทึกลงฐานขอมูลวิจัย/หมวดการ

ใหบริการวิชาการ/สําเนาคืน

เจาของเรื่อง  

ผูปฏิบัติงาน 
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 13. การปฏิบัติงาน: ข้ันตอนการสนับสนุนการทําความรวมมือทางวิชาการท่ีกอใหเกิดทรัพยสิน

ทางปญญา ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับหนวยงานภายนอก (บันทึกความเขาใจ (MOU)/บันทึก

ขอตกลง (MOA)/สัญญาอ่ืนๆ) 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทํา (ราง) บันทึกความรวมมือทางวิชาการตางๆ  

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน  

ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักวิจัย/สวนงาน 

ลงนามบันทึกแจงการจัดทํารางบันทึกความรวมมือ

ทางวิชาการ 

 

ดําเนินงานประสานการจัดทําบันทึกความ

รวมมือทางวิชาการ 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

ฝายนวัตกรรม

และวิสาหกิจ 

ผูบริหาร มข. 

มีแกไข 

นักวิจัย/สวนงาน 

ผูบริหารคณะฯ 

รองอธิการบดีฝาย

นวัตกรรม 

ผูปฏิบัติงาน 

พิจารณารายละเอียดความรวมมือทางวิชาการ 

 

กองกฎหมาย 

ไมมีแกไข 

อธิการบดีพิจารณา

ใหความเห็นชอบ 

เก็บรวบรวมและจัดทําบันทึกสงสําเนาบันทึกความรวมมือ

ทางวิชาการใหฝายนวัตกรรมฯ เพ่ือเก็บเปนหลักฐาน ผูปฏิบัติงาน 
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บทที่ 4 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะตอการพัฒนา  

 

 จากการปฏิบัติงาน ดานวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีผานมาพบวา มีปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานและขอเสนอแนะตอการพัฒนา ในประเด็นหลัก ๆ เพ่ือจะนําไปสูการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานกองบริหารงานคณะ และ

ความตองการของผูรับบริการ 

 

4.1 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1) ยังขาดคูมือการปฏิบัติงานท่ีผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานได  

 2) ยังขาดระบบบริหารจัดการท่ีเปนเชิงระบบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร จัดการใน

ภาพรวมของกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร เนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางมีการขยาย การแบง

สวนงานยอยเพ่ิมข้ึน ปรับเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

 3) ผูปฏิบัติงานมีภาระหนาท่ีท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกภารกิจ ซ่ึงยังขาดองคความรูและความ

เชี่ยวชาญใหบางเรื่อง  

 4) ผูปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน

บอยครั้งในชวงท่ีผานมา   

 

4.2 แนวทางการแกไข  

 1) การสรางความตระหนักใหกับบุคลากรของคณะใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 2) การพัฒนาระบบฐานขอมูล ท่ีทันสมัย ครบถวน สะดวกตอการนําไปใช เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับบุคลากร และผูบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร 

 3) ควรสงเสริมสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ของคณะสาธารณสุขศาสตรใหพรอมตอ

การเปลี่ยนแปลงของกระบวนงานตาง ๆ   

 4) ควรเปดโอกาสใหบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตรไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

กระบวนงานตางๆ ระหวางคณะ สถาบันตาง ๆ   
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