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คํานํา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดทําคูมือการบริการวิชาการ 
ข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบริการทางวิชาการตามวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  โดยรายละเอียดในคูมือประกอบดวย  ลักษณะการใหบริการทางวิชาการของสถาบันวิจัยและ
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การเรียนรู  การจัดทําขอเสนอโครงการ แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน การประเมินโครงการบริการ
ทางวิชาการและการจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หวังเปนอยางย่ิงวา คูมือเลมน้ีจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่ไดมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนและผลักดันใหภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินไปไดดวยดี   
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              ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
ประวัติความเปนมาโดยยอ 

ในอดีตสถาบันวิจัยและพัฒนา ใชช่ือวา "ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ" ตอมา ไดมีการประกาศ 
ใหใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ไดยกวิทยาลัยครูนครสวรรค เปนสถาบันราชภัฏ
นครสวรรคใหมีฐานะเปน สถาบันอุดมศึกษาตามมาตราสถาบันราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัยใหบริการวิชาการ 
แกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู สงเสริม วิทยฐานะครู 
และสงผลให "ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ" เปน "สํานักวิจัยและบริการวิชาการ" และใน พ.ศ. 2547 และ
ไดเปลี่ยนฐานะเปนสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีภารกิจที่ตองสนับสนุน องคความรูใหมๆ ใหแกคณาจารย 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศตอไป  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ถือเปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ทําการวิจัยและสงเสรมิ
สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทําวิจัยเพื่อบริการวิชาการแกสังคม การวิจัยเปนปจจัยสาํคัญทีบ่งช้ี
คุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
การปฏิบัติภารกิจวิจัยเปนบทบาทและเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  ไดพัฒนาประสบการณทางการศึกษาคนควาสภาพปญหาของทองถ่ินอยางตอเน่ือง  จะชวยให
ไดสารสนเทศที่สงผลโดยตรงตอการพัฒนานักศึกษา  ทองถ่ินและประเทศ   ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  จึงจําเปนที่จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ไดสรางผลงานดานวิจัยอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
ปรัชญา 

วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูนําดานการวิจัยและการบริการวิชาการสูสังคมโลก 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน สังคม ไปสูประชาคมอาเซียนและ 

สังคมโลก 
2. ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู  
3. สืบสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ประเด็นยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สรางองคความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพร 

ในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะตอการพัฒนาทองถ่ิน 
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ใหบริการวิชาการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสราง

สังคมแหงการเรียนรู 
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมมาภิบาลใหมีศักยภาพในการ

สรางงานวิจัยและบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
 
คานิยม 

รวมมือกับทุกหนวยงาน  บริการเทาเทียมกัน 
 

เอกลักษณ  
วิจัยและพัฒนาสูทองถ่ินและสังคมโลก (R&D to LA and GV) 
R&D = Research and Development  
LA = Local Area 

   GV = Global Village  
 
อัตลักษณ 

นักวิจัย   สรางนวัตกรรม  นําสังคมแหงการเรียนรูสูการพัฒนาทองถ่ิน 
 
สถานท่ีต้ัง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ศูนยการศึกษายานมัทร ี
398 หมู 9 ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000   

โทร. 056-219100 ตอ 1139  
โทรสาร. 056-882523, 056-882522 
e-mail: RD_Center@nsru.ac.th 
http://rdi.nsru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

3 คูมือบรกิารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

บทที่ 2 
แนวปฏบิตัิในการใหบริการวิชาการ 

 
ความหมายของการใหบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมความรูที่มีบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ  การนําหลักวิชาการ 
ที่มีอยูในมหาวิทยาลัยออกมาทําประโยชนสูสังคมจึงนับเปนภารกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย
แผนการใหบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จัดทําข้ึนเพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจดานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม  ซึ่งสอดคลอง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8(4) ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัย
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชู
ภูมิปญญาของทองถ่ิน  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ตลอดจนใหบริการทางวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัย ยึดถือการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมเปนภาระหนาที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 
ในการเรียนรูเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยไดนําองคความรู 
จากการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมาสูการใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคมและ 
นําประสบการณจากการใหบริการวิชาการกลับมาพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ในชวงป พ.ศ. 2555-2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค  มีแผนการดําเนินภารกิจการใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ 
ของประชาชนทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีการใหบริการวิชาการใน 3 ลักษณะ
คือ   

1. การใหบริการแบบใหเปลา โดยจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการใหประชาชน
ทั่วไปในชุมชนที่ดอยโอกาสที่มีความตองการรับบริการจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณใหทั้งหมด โดยที่ผูรับการบริการไมตองเสียคาใชจาย     

2. การใหบริการโดยไมมุงผลกําไร กลุมเปาหมายคือกลุมที่มีงบประมาณของตนเอง ในการ
ดําเนินการ หรือกลุมที่มีงบประมาณจํากัด ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาใหบริการในลักษณะรวมสนับสนุน 
คาใชจาย เชน การใหบริการเกี่ยวกับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือใหบริการทางวิชาการดานบุคลากร 
โดยการเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เปนตน   

3. การใหบริการวิชาการเชิงพาณิชย เปนการใหบริการเพื่อหารายได หรือเพื่อพัฒนา
หนวยงาน เชน รับศึกษา สํารวจ ทํารายงาน ออกแบบและประเมินผล รวมทั้งจัดฝกอบรม สัมมนาและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน  โดยที่เก็บคาลงทะเบียนบางสวนหรือเปนโครงการที่เก็บคาลงทะเบียนเต็ม
จํานวน เปนโครงการที่กอให เกิดรายได  เปนโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน 
ของมหาวิทยาลัยหรือเปนโครงการที่เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร/หนวยงานภายนอก  
สวนราชการจังหวัด  องคการปกครองสวนทองถ่ิน  โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ใหชวยบริการ
วิชาการและวิชาชีพ   

ทั้งน้ี การใหบริการวิชาการ หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน
หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาข้ึนของชุมชนในดานวิชาการหรือ
การพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ   



 4 คูมือบรกิารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง  
โครงการบริการวิชาการที่สถาบันฯจัดข้ึนหรือดําเนินการข้ึนแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดี่
ข้ึนแกชุมชนในดานตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 
การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการ หมายถึง  การที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
อยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนา
ของชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ มีการนําองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบท 
ของชุมชนและสังคมรวมทั้งไดนําองคความรูจากการวิจัยหรือการคนควาไปในการใหบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชนและเมื่อไดใหบริการวิชาการแกสังคมแลวไดมีการนํามวลประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการน้ันๆ กลับมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยตอไป 

 
ลักษณะของการบริการวิชาการ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ยกเวนขอ 10) ไดกําหนดลักษณะและขอบเขตของการบริการ 
วิชาการและวิชาชีพ ดังน้ี 

1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2. บริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
4. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5. บริการจัดฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 
7. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
10. บริการอื่นๆ ที่เปนการขอความรวมมือจากสวนราชการจังหวัด องคการปกครองสวนทองถ่ิน

โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ 
นอกจากน้ี ก.พ.ร. มีเงื่อนไขเพิ่มเติมวา “ถามีการขอความรวมมือจากสวนราชการจังหวัด  

องคการปกครองสวนทองถ่ิน  โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพแมไม
อยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานไดเมื่อมีหนังสือขอความรวมมือที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชา เปนหลักฐานประกอบ” ดวยการบริการวิชาการเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยภารกิจน้ี 
จึงถูกถายทอดลงไปเปนภารกิจของหนวยงานระดับสถาบันฯ คณะ/ศูนย/สํานักตางๆ ดวย ในป พ.ศ. 
2555-2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีนโยบายที่จะสนับสนุน 
การปฏิบัติภารกิจใหบริการวิชาการของคณะ ศูนย สํานักตางๆ  โดยการจัดสรรงบประมาณดําเนินการผาน
โครงการตางๆ โดยมีรองอธิการบดี และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะที่เปนผูกํากับดูแล
ตัวช้ีวัดดานการบริการวิชาการแกสังคมของ สมศ.  ก.พ.ร.  สกอ.หรือตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน



 

 
 

5 คูมือบรกิารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เพื่อใหเปนไปตามแผนนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังกลาวขางตน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค จึงไดกําหนดหลักเกณฑการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดังน้ี 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการสนองตอบตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสรางพัฒนาและเผยแพรองค
ความรูนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติในลักษณะการใหบริการ
วิชาการ 

2. เพื่อเปนการสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการบริการวิชาการ ซึ่งจะเปน
การเสริมความแข็งแกรงในอัตลักษณย่ิงข้ึน 

3. เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการคนควาวิจัย  โดยนํา
มวลประสบการณจากการบริการวิชาการ มาพัฒนาสิ่งดังกลาวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมได
อยางแทจริง 
 
เปาประสงค 

1. การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 
2. คณาจารยตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดใชศักยภาพทางวิชาการดําเนินการเพื่อเปน

ประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
3. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพผานการใหบริการทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ 

1. การจัดการความรูตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสูประชาคมและสังคม 
2. การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

 
ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคม 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ขอใชงบประมาณบริการทางวิชาการตองเปนโครงการ/กิจกรรมที่มี
ลักษณะตามนิยามที่สมศ. ก.พ.ร.และสกอ. กําหนด 

2. กลุมเปาหมายของการใหบริการวิชาการ ไดแก กลุมลูกคาซึ่งในที่น่ีจะเรียกวาผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยูดวยกัน 7 กลุม  ไดแก นักศึกษาปจจุบัน  บุคลากรภายใน 
ศิษยเกา  ตลาดแรงงาน รัฐบาล สังคมและชุมชน  ผูใหการสนับสนุนดานการเงิน 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีโนบายที่เนนการบริการทาง
วิชาการแบบบูรณาการใหการบริการวิชาการมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรมอาจจัดข้ึนในมหาวิทยาลัยหรือจัดข้ึนในพื้นที่ก็ได 
5. ในการจัดทําโครงการบริการวิชาการควรศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายกอนเพื่อให

โครงการตางๆ สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง 
6. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการอาจเปนโครงการแบบใหเปลาโครงการที่เก็บ

คาลงทะเบียนบางสวนหรือเปนโครงการที่เก็บคาลงทะเบียนเต็มจํานวนเปนโครงการที่กอใหเกิดรายไดเปน
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โครงการความรวมมือระหวางหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยหรือเปนโครงการที่เปนความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร/หนวยงานภายนอกก็ได 

 
การดําเนินโครงการและการรายงานผล 

1. การพัฒนาระบบและกลไกบริการทางวิชาการแกสังคมของแตละคณะ ศูนย สํานัก  
ใหเปนไปตามขอกําหนดของตัวช้ีวัดที่ 3.2 ของ ก.พ.ร. ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงที่ปรากฏในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  

2. ใหคณะ ศูนย สํานัก ทําหนาที่กํากับติดตามดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ใหเปนไปตามแผนงานทั้งน้ีการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการระดับ 
คณะ ศูนย สํานัก เปนหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบโครงการทั้งน้ีใหรายงานผลการดําเนินงานภายใน  
30 วันนับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ 

3. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการกําหนดใหมีประเด็นหลักในการวัดผล                           
3 ประเด็น ไดแก ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  ทั้งน้ีใหเปนไป
ตามเกณฑตัวช้ีวัดที่ 3.2 ของ ก.พ.ร. กําหนด 

4. การดําเนินตามโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการอาจมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดอื่นๆ เพิ่มข้ึน
ทั้งที่มาจากหนวยงานผูประเมินภายนอกและจากนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหการดําเนินงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
การใหบริการวิชาการจําแนกตามการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ดวยสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) ไดกําหนดใหมีการจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบหลัก คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
มีนโยบายในการใหบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบน้ัน โดยมีนโยบายดังน้ี 

1. นโยบายการใหบริการวิชาการตามการศึกษาในระบบ 
มุงเนนการประสานความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดําเนินการจัด

หลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม 
2. นโยบายการใหบริการวิชาการตามการศึกษานอกระบบ 

- มุงใหบริการทางวิชาการตามการศึกษาตอเน่ือง เพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต
โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นและการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  โดยมุงให
สามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง 

- มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงานมุงเนนใหกลุมเปาหมาย 
ที่ลงทะเบียนเรียนไดเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพและความตองการของตนเองใหความสําคัญกับ
การเทียบโอนความรูและประสบการณการเทียบระดับการศึกษาและการประสานความรวมมือกับองคกร
ภายนอก 

3. นโยบายการใหบริการวิชาการตามการศึกษาตามอัธยาศัย 
- มุงเนนการพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน การประสานความรวมมือกับแหลง 

การเรียนรูตางๆ ในชุมชน  เพื่อจัดทําฐานขอมูลแหลงการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชน
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ตอการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- มุงเนนพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรูตามการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความหลากหลาย
เพื่อกระตุนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

- มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหา
ความรูของกลุมเปาหมาย  การสรางเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการแกปญหาและพัฒนาชุมชนการจัดการ
ความรูการวิจัยชุมชนซึ่งเปนพื้นฐานของการนําความรูไปแกปญหาและพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน เชน
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

- สื่อวิทยุและอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษามุงพัฒนารายการใหเช่ือมโยงกับความตองการ
การเรียนรูตามอัธยาศัยของกลุมเปาหมาย 
 
แนวปฏิบัติในแตละกลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 การจัดการความรูตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสูประชาคมและสังคม 

แนวทางปฏิบัติท่ี 1.1 พัฒนากระบวนงานบริการวิชาการโดยกําหนดแผนบริการวิชาการที่มี
ความชัดเจนในเรื่องทิศทางการบริการวิชาการที่เปนอัตลักษณและการบูรณาการศาสตรอื่นเขากับ 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยรวมทั้งแนวทางการบริการวิชาการที่เกิดจากการสรางองคความรูและนวัตกรรม
นําไปสูผลิตภัณฑและการบริการ 

แนวทางปฏิบัติท่ี 1.2 วิจัยสรางประมวลและเผยแพรความรูและจัดทําสื่อการเรียนรู (Open 
Courseware) ดานการศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการบริการในรูปแบบตางๆ ทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการที่นําไปสูการไดรับการยอมรับ 

แนวทางปฏิบัติท่ี 1.3 จัดเวทีวิชาการเพื่อสงเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ        
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

แนวทางปฏิบัติท่ี 1.4 สรางความรวมมือกับองคกรภาครัฐ  เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคประชาชนในการจัดการศึกษาและกิจกรรมบริการวิชาการในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทั้งใน
สาขาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยและสาขาอื่นผนวกกับการดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอมการประหยัดและการใช
พลังงานทางเลือก 
 
กลยุทธท่ี 2 การบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย 

แนวทางปฏิบัติท่ี 2.1 จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเนนของแตละหลักสูตรในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่แตกตางทั้งผูบริหารคณาจารยในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
เด็กพิเศษ และผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษากลุมเด็กดอยโอกาส และกลุมผูสูงอายุ  

แนวทางปฏิบัติท่ี 2.2 จัดสื่อการเรียนรูดวยตนเองแกสังคมผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อนําเสนอ
ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูโดยการนํา
ความรูสูการปฏิบัติจริง 

แนวทางปฏิบัติท่ี 2.3 สงเสริมกิจกรรมบริการวิชาการทุกรูปแบบที่ดําเนินการโดยคณาจารย
นักศึกษาและปราชญชาวบาน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสํานึกรักแผนดินและการมีความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility – CSR) 
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กรอบการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดสรรงบประมาณจํานวนหน่ึง 

เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรไดใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  โดยเนนใหคณาจารย
เปนวิทยากรหลักในโครงการเพื่อแสดงศักยภาพในดานการบริการวิชาการและประยุกตใชศาสตรสากล  
เพื่อพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน ตามแนวโครงการสงเสริมและสืบสานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืนตอไป 

เพื่อใหการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  เปนไปตามนโยบายและสอดคลองกับ 
ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  เพื่อประโยชนตอกลุมผูรับบริการจากมหาวิทยาลัย  จึงไดกําหนด
กรอบการจัดทําขอเสนอโครงการ 7 แนวทาง ดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาภาคการเกษตรใหเขมแข็งอยางยั่งยืน  โดยการใหบริการวิชาการและ 
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติของทองถ่ินที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร 
ใหเขมแข็ง และสามารถใชประโยชนไดอยางย่ังยืน สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาการเกษตร ขาว 
ปลา อาหาร นํ้า บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและการสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไปสู
การปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน องคกรและภาคการผลิต 

2. ดานเทคโนโลยี  โดยการใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสรางสังคมแหงการ
เรียนรูที่มีคุณภาพใหเกิดการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินที่ย่ังยืน  ดวยการพัฒนาการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเขาถึงขาวสารในการพัฒนาอาชีพ  โดยเปดชองทางการเขาถึงและ
ใชประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและรวดเร็ว  รวมถึงขอมูลชองทางการตลาด 
ที่เหมาะสมกับทักษะและอาชีพใหกับประชาชนเพื่อเปนการสรางทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสการสรางรายได
ใหกับชุมชนและทองถ่ินอยางย่ังยืน 

3. ดานการศึกษา โดยการใหบริการวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพครู และบุคลาการทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน โดยการใหบริการฝกอบรม ถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูมาตรฐานสากล 

4. ดานการพัฒนาหนวยงาน องคการและศาสนา โดยการใหบริการวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนาและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีศักยภาพ  สงเสริมใหเกิดความ
เขาใจในสถาบันทางศาสนาและเพื่อสืบสานคุณคา  ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เปนวิถีชีวิต 
ประเพณี คานิยมที่ดีงามตามภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทองถ่ินไทย 

5. ดานการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยการใหบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนรวมทั้งชุมชนและทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและ
ทองถ่ินใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

6. การพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Center of Excellence) เพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรูที่มีคุณภาพใหกับชุมชนและทองถ่ิน  สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ มีความเสมอภาคและ 
มีมาตรฐานใหเกิดการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินที่ย่ังยืน 

7. การดําเนินโครงการท่ีสรางรายไดและตอยอดเชิงพาณิชย โดยการบริการวิชาการเพื่อ
สรางองคความรู ความเขาใจ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถดํารงวิถีชีวิตดานเศรษฐกิจ
ครอบครัวที่มีคุณภาพได เพื่อนําไปสูการสรางรายไดและตอยอดเชิงพาณิชยที่ไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานหรือองคกรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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บทที่ 3 

ข้ันตอนการดําเนนิงานเพือ่ขอรับทนุบรกิารวิชาการ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดทําแนวทางและข้ันตอนการ
ดําเนินงานเพื่อขอรับทุนบริการทางวิชาการ ดังน้ี 

1. การสาํรวจความตองการของชุมชนหรือศึกษาความตอเน่ืองของโครงการเดิม (ถามี) 
ในการบริการทางวิชาการน้ัน จําเปนตองเริ่มจากการสํารวจความตองการของชุมชน  

เพื่อกําหนด เปาหมายการเรียนรู และเสริมสรางความเขมแข็ง เพื่อนําไปจัดทําเปนโครงการโดยกําหนด 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ และเปาหมายรวมกับชุมชน 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับขอเสนอโครงการ  
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับขอเสนอโครงการ ประจําปงบประมาณ โดยไดจัดทํา

บันทึกขอความถึงคณบดีทุกคณะ ศูนย สํานัก  ประกาศผานชองทาง Website มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยฯ  Facebook ครอบครัววิจัย และติดประกาศ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบ 

3. บุคลากรผูสนใจดําเนินการสงขอเสนอโครงการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณาจารยและบุคลากรที่สนใจ จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอทุนบริการทางวิชาการ โดยใช

แบบฟอรมโครงการบริการวิชาการ ตามปประมาณที่ทางสถาบันกําหนดใหสงตามกําหนดระยะเวลาการ
เปดรับขอเสนอโครงการ และในการเขียนขอเสนอโครงการใหยึดหลักการเบิกจายงบประมาณ ตามแนว
ปฏิบัติการการเบิกจายงบดําเนินงาน ซึ่ง คณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครสวรรค  
ที่ดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมจะตองยึดถือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ง 
แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนดให
เบิกจายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาจัดลาํดับและสงขอมูล
ดังกลาวใหกองนโยบายและแผน 

ในข้ันตอนน้ี คณะกรรมการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกันพิจารณาใหทุน
บริการวิชาการตามที่ผูรับผิดชอบโครงการขอรับทุน  โดยพิจารณาความเหมาะสมและตองเปนไปตามกรอบ
การจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ  เพื่อพิจารณาจัดลําดับและสงขอมูลดังกลาวใหกองนโยบายและ
แผนตอไป 

5. กองนโยบายและแผนเสนอในท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาและแจงผลใหสถาบันวิจัยฯ 
ทราบ  

ในข้ันตอนน้ี กองนโยบายและแผน เสนอรายช่ือโครงการบริการที่ไดพิจารณาจัดลําดับแลว
ในที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ แลวแจงผลให
สถาบันวิจัยฯ ไดทราบ 
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6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการพิจารณาและเรียกประชุมชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
                  หลังจากกองนโยบายและแผนแจงผลการพิจารณาแผนบริการทางวิชาการตามปงบประมาณ
ที่จัดสรรใหไดรับการอนุมัติแลว สถาบันจะดําเนินการประกาศผลการพิจารณา โดยทําประกาศแจงให
บุคลากรในแตละคณะ ศูนย สํานักทราบและประชาสัมพันธผานเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหผูรับทุนไดรับทราบและเรียกประชุมผูไดรับทุนเพื่อช้ีแจงข้ันตอนการ
ดําเนินงานตอไป 

7. ดําเนินการบริการทางวิชาการแกชุมชน 
ผูรับทุนดําเนินการจัดโครงการบริการทางวิชาการ  ในการดําเนินการบริการทางวิชาการ 

น้ันสามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอนไดแก ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ และข้ันหลังดําเนินโครงการ 
7.1 ขั้นเตรียมการ มีการดําเนินการ ดังน้ี 

7.1.1 ทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการและวิทยากร 
7.1.2 เชิญวิทยากร 
7.1.3 ขอจัดซื้อ จัดจาง  (กอนการดําเนินการอยางนอย 2 สัปดาห) 
7.1.4 ขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทน  
7.1.5 ขออนุญาตไปราชการ / การจัดเตรียมยานพาหนะ 
7.1.6 ขออนุญาตใชสถานที่ 
7.1.7 ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่ 
7.1.8 ขอยืมเงินทดรองจาย 

ทั้งน้ี แตละโครงการอาจมีการดําเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี ทั้งน้ีตามลักษณะของ 
โครงการ เชน มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการบริการทางวิชาการระหวาง 
มหาวิทยาลัย กับชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7.2 ระหวางดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังน้ี 
7.2.1 ประเมินความรูเบื้องตนของผูรับบริการ เพื่อปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับ 

กลุมเปาหมาย (ถามี) เชน ใชแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูของกลุมเปาหมาย 
7.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดไว 
7.2.3 ถอดบทเรียนระหวางดําเนินกิจกรรม เพื่อเปนการสรุปความรูความเขาใจ

ของ ผูรับบริการหลังปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
7.3 หลังดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังน้ี 

7.3.1 รวบรวมผลการประเมินทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ
และการนําความรูไปประยุกตใช 

7.3.2 ทําหนังสือขอบคุณวิทยากร 
7.3.3 สงหลักฐานการจัดซื้อ จัดจาง คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ (ภายใน 

1 เดือนหลังจากขอยืมเงินทดรองจาย) 
7.3.4 การสรุปและถอดบทเรียน ซึ่งเปนการสรุปความรูที่ไดรับหลังจากเสร็จสิ้น 

การดําเนินการโครงการที่ไดกําหนดไว เพื่อใหเกิดเปนองคความรูข้ึน 
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8. ติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน 
ในการติดตามผลการนําความรูที่ไดใหบรกิารทางวิชาการไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย 

ควรทําการติดตามหลงัสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน 
9. สรุปผล ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการและการจัดทํารายงาน 

เมื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมิน
ความสําเร็จของการใหบริการตามตัวช้ีวัดที่ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดไว ซึ่งจะตองมีการประเมิน 
ใหเห็นถึงผล ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดทําสรุปผลโครงการในรูปเลมรายงานเพื่อเปนหลักฐาน 
โดยจัดสงเลมรายงานผลใหคณะจํานวน 3 เลม  พรอมแผนซีดี  1 แผน 

10. นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
นําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง เชน ปรับปรุงหลักสูตร / กิจกรรม / งบประมาณ / 

คณะดําเนินงาน เพื่อพฒันาคุณภาพของการใหบริการ พฒันาแผน พัฒนากระบวนการ 
11. นําความรูจากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยหรือ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ในการนําความรู ประสบการณจากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียน การ

สอนหรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้ัน สามารถทําในแนวทางตอไปน้ี 
11.1 พัฒนาเปนหัวขอวิจัย / โจทยวิจัย เพื่อนําความรู ประสบการณจากการบริการทาง

วิชาการ มาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความใหมผานกระบวนการวิจัย 
11.2 จัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
11.3 จัดทํา มคอ. 3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอน เชน กําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปนโครงการ หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 
โดยระบุ ช่ือโครงการบริการวิชาการ 

11.4 จัดทํา มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 
12. เผยแพรใหเกิดประโยชนตอสังคม 

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ โดยสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
ถายทอด ความรูสูบุคลากรภายในหนวยงาน และสูสาธารณะ ซึ่งทําโดยการสื่อสารผานวิธีตาง ๆ อาทิ 
จัดเสวนา ประชุม เผยแพรทาง website ฯลฯ 

กลาวโดยสรุป  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพัฒนา
กระบวนการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยวางแนวทางและข้ันตอนและหลักเกณฑตาง ๆ  
ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีการบริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน ทองถ่ินและเพื่อประโยชนของสวนรวม   
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ขั้นตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  
  
             ขั้นตอน         ผูรับผิดชอบ   ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ   

สํารวจความตองการ 
ของชุมชน 

สถาบันวิจัย ฯ หรือ 
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 

เดือน กันยายน 

ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
และแจงผลการพิจารณา 

 

กองนโยบายและแผน 
 

เดือน มกราคม ปถัดไป 
 

ประกาศผลการพิจารณา 
และเรียกประชุมช้ีแจง 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

เดือน ตุลาคม ปถัดไป 
 

ขออนุญาตดําเนินโครงการ คณะ/ศูนย/สํานัก/สง 
สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัย 

 

เดือน ตุลาคม –กันยายน  
ปถัดไป 

ดําเนินโครงการ 

บริการวิชาการ 

คณะ/ศูนย/สํานัก/ 
สถาบัน 

 

เดือน ตุลาคม –กันยายน  
ปถัดไป 

รายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

คณะ/ศูนย/สํานัก/สง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

เดือน ตุลาคม –กันยายน  
ปถัดไป 

 

ประกาศรับขอเสนอโครงการ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

เดือน ตุลาคม 

คณะ/ศูนย/สํานัก 
เสนอโครงการบริการวิชาการ 

คณะ/ศูนย/สํานัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 

พิจารณาจัดลําดับและสงขอมูล

ใหกองนโยบายและแผน 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

เดือน ธันวาคม 
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การประเมินโครงการบริการทางวิชาการ 
การประเมินความคุมคาของการดําเนินการดวยวิธีการประเมินผลโครงการ เปนกลไกที่ชวยให 

ภารกิจการบริการทางวิชาการเกิดความคุมคาและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งตรงกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดกับกลุมเปาหมาย ฉะน้ันจึงจําเปนตองมีเครื่องมือ 
ในการประเมินการบริการอย างเปนระบบ ครบวงจร อันจะสงผลตอ คุณภาพการใหบริการ  
ของมหาวิทยาลัยตอไป 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริการทางวิชาการ เปนภารกิจหลักประการหน่ึงของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร ที่ 4 

การบริการทางวิชาการ โดยมีเปาหมาย คือ การเปนแหลงเรียนรูสาขาตาง ๆ ที่สามารถใหบริการทาง
วิชาการในจังหวัดนครสวรรค จังหวัดใกลเคียง และประเทศ เพื่อพัฒนาทุนทางสังคม แกปญหาความ
ยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี และเปนที่พึ่งทาง
วิชาการของชุมชน โดยอาศัยองคความรู จากการวิจัย และงานสรางสรรค  ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา โดยเสริมสรางใหชุมชนและสังคมมีความเขมแข็ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จึงไดใหความสําคัญในดานการ
บริการทางวิชาการเปนอยางมาก พิจารณาไดจากงบประมาณที่ไดจัดสรรใหกับภารกิจ หนาที่น้ี โดยใช
งบประมาณเปนจํานวนเงินที่มากพอสมควร ดังน้ัน จึงจําเปนตองสรางระบบและกลไกที่จะนํามาใชในการ
พิจารณาควบคุม และประเมินการดําเนินงานดานน้ี ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงควรสรางเครื่องมือ
เพื่อทําการประเมินการดําเนินโครงการ เพื่อเปนสวนหน่ึงของกลไกที่จะชวยใหภารกิจดานน้ี สอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร และตรงกับความตองการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกลุมเปาหมาย 

2. ความมุงหมายของเคร่ืองมือประเมิน 
2.1 เพื่อใชประเมินคุณภาพโครงการบริการทางวิซาการ 
2.2 เพื่อใชติดตามการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ 
2.3 เพื่อใชประเมินความเขมแข็ง / พัฒนาการของผูรับบริการ 

3. การประเมินความสําเร็จแตละโครงการใน 3 มิติ 
การพิจารณาความสํา เ ร็จของ โครงการ ใน  3 มิ ติ  ไดแก  ความรู  ความเข าใจ 

ของกลุมเปาหมายที่รับบริการทางวิชาการ ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายและการนําความรูไปใช
ประโยชนของกลุมเปาหมาย นอกจากน้ันแลวโครงการที่จัดวาบรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑจะตองมี
จํานวนผูเขารวมจริงตอจํานวนที่กําหนดในโครงการหรือกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 

เปาหมายของความสําเร็จจะแตกตางกันไปตามลักษณะของกลุมเปาหมาย ซึ่งอาจแสดงคา 
เปนรอยละ หรือ คะแนนเฉลี่ย ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการประเมินความสําเร็จของโครงการเปนรอยละ 
 

มิติการประเมินโครงการ 
กลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
นักศกึษา 

ชาวบาน/ชุมชน/องคกรทองถิ่น 

1. ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 
2. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 
3. การนําความรูไปใชประโยชน 
ของกลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 
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ตารางท่ี 2 แสดงการประเมินความสําเรจ็ของโครงการเปนคาเฉลี่ย (เกณฑ สมศ. ตัวบงช้ีที่ 3.1) 
 

มิติการประเมินโครงการ กลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
นักศึกษา 

ชาวบาน/ชุมชน/องคกรทองถ่ิน 

1. ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ขอคําถามยอยเก่ียวกับ ความรูความ

เขาใจมีคะแนน เฉล่ียไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ขอคําถามยอยเก่ียวกับความรูความ

เขาใจมีคะแนนเฉ ล่ียไมนอยกวา 

3.51จากคะแนนเต็ม 5 

2. ความพึงพอใจของ  

กลุมเปาหมาย 

คะแนนความพึงพอใจ โดยรวมเฉล่ีย

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจ โดยรวมเฉล่ีย

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3. การนําความรูไปใชประโยชน ของ

กลุมเปาหมาย 

ขอคําถามยอยเก่ียวกับการนําความรู

ไปใชใหเกิดประโยชนมีคะแนนเฉล่ีย 

ไมนอยกวา 3.51จากคะแนนเต็ม 5 

ข อคํ าถ ามย อย เ ก่ียว กับการ นํ า
ค วามรู ไ ป ใ ช ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น 
มีคะแนนเฉล่ีย ไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 

 
4. เคร่ืองมือประเมินโครงการบริการทางวิชาการ 

ในคูมือน้ีขอนําเสนอตัวอยางแบบประเมินความพงึพอใจของกลุมเปาหมาย ตัวอยาง แบบ

ประเมินความรู ความเขาใจของกลุมเปาหมาย และตัวอยางแบบประเมินการนําความรูไปใชประโยชน ของ

กลุมเปาหมาย ซึ่งแตละหนวยงานสามารถนําไปปรับใชตามความเหมาะสม 

4.1 การประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย การประเมินความพึงพอใจ  

ของกลุมเปาหมาย อาจแยกเปนประเด็นความพึงพอใจตอการเตรียมงาน วิทยากร การใหบริการของ

เจาหนาที่/บุคลากร สื่อหรือสิ่งอํานวยความสะดวก สาระหรือประโยชนที่ไดจากการรวมกิจกรรม ผลของ

การรับบริการที่ตรงตามที่คาดหวัง หรือสามารถนําไปแกปญหาได และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ในภาพรวม 

4.2 การประเมินความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย การประเมินความรูความเขาใจ 

ของกลุมเปาหมาย นิยมการประเมินแบบกอน-หลัง โดยออกแบบใหมีขอคําถามเกี่ยวกับความรู ความ 

เขาใจของกลุมเปาหมาย แตอาจหลีกเลี่ยงการใชสื่อแบบวัดในลักษณะตรงๆ ตามตัวอยางขางลางน้ี 

4.3 การประเมินการนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย ในการประเมินการนํา

ความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย ควรทิ้งระยะเวลาหลังจากการดําเนินกิจกรรม ประมาณ 1 เดือน 

เพื่อใหกลุมเปาหมายไดนําความรูที่ไดรับจากการบริการทางวิชาการไปใชประโยชนจริง 
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แนวทางการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยหรือการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
นําความรูและประสบการณในการบริการวิชาการสูสังคมมาสอดแทรกเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยการสงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษาไดมีสวนรวมในการใหบรกิาร
วิชาการเกิดประสบการณใหมๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบในการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพื่อให
เกิดความสอดคลองกับความเปนจริงในปจจุบัน โดยเนนการปลูกฝงจริยธรรมการมองเห็นคุณคาในการ
เรียน การปรับพฤติกรรมผูเรียนและการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองผูอื่นและสังคม ตองการของ
ชุมชน สังคม 

นอกจากน้ียังสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยสรางความรวมมือหนวยงานในการจัดทําวิจัยหรือ 
การสรางนวัตกรรมใหม เพื่อแกปญหา และตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
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กระบวนการบริการวิชาการ บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการบริการวิชาการ บูรณาการกับการเรียนการสอน 

 

สํารวจความตองการ 

กําหนดหลักสูตร 
ดานการบริการวิชาการ 

เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติงบประมาณ 

ดําเนินการ 
บริการวิชาการ 

บูรณาการกับ 

การเรียน การสอน 

สรปุและประเมินผล
โครงการ 

 

ประเมินความสําเรจ็ 
ของการบูรณาการ 

 
 

ผลลัพธ 

ความรู ความเขาใจ 

ความพึงพอใจ 

การนําไปใชประโยชน 

จํานวนผูเขารับบริการ 

นําผลไปปรบัปรุง 

มคอ.3 มคอ.5 
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กระบวนการบริการวิชาการ บูรณาการกับงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงกระบวนการบริการวิชาการ บูรณาการกับงานวิจัย 
 
 

 

สํารวจความตองการ 

กําหนดหลักสูตร 
ดานการบริการวิชาการ 

เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติงบประมาณ 

ดําเนินการ 
บริการวิชาการ 

สรปุและประเมินผล
โครงการ 

บูรณาการกับ 
การวิจัย 

ประเมินความสําเรจ็ 
ของการบูรณาการ 

 
 

ผลลัพธ 

ความรู ความเขาใจ 

ความพึงพอใจ 

การนําไปใชประโยชน 

จํานวนผูเขารับบริการ 

นําผลไปปรบัปรุง 
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กระบวนการบริการวิชาการ บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงกระบวนการบริการวิชาการ บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 

 

สํารวจความตองการ 

กําหนดหลักสูตร 
ดานการบริการวิชาการ 

เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติงบประมาณ 

ดําเนินการ 
บริการวิชาการ 

สรปุและประเมินผล
โครงการ 

บูรณาการกับการทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

ประเมินความสําเรจ็ 
ของการบูรณาการ 

 
 

ผลลัพธ 

ความรู ความเขาใจ 

ความพึงพอใจ 

การนําไปใชประโยชน 

จํานวนผูเขารับบริการ 

นําผลไปปรบัปรุง 
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บทที่ 4 

ตัวอยางเอกสารที่ใชในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
 
1. แบบฟอรมเสนอโครงการบริการวิชาการ 
 
1. ชื่อโครงการ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ระดับคณะ/หนวยงาน……………………………..…………………    

                                 สาขาวิชา………………………………………………………………… 
3. ชื่อผูรับผิดชอบ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ความสอดคลองของโครงการ : (ทําเครือ่งหมาย  ในชอง  ) 

4.1 ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11,  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8,  ยุทธศาสตรการวิจัย 
ของชาติรายประเด็น,  นโยบายรัฐบาล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.2 ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพฒันาการเรียนการ 
สอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพมิพเผยแพรในระดับชาติและ
นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ใหบรกิารวิชาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสบืสานโครงการ
พระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของทองถ่ินไทย 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ที่เปนวิถี
ชีวิตประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  กําหนดแนวทางการบริหารจดัการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี 

 
4.3 ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของคณะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.4 ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สรางองคความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติตลอดจนนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะตอการพฒันาทองถ่ิน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ใหบริการวิชาการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสรางสังคมแหง
การเรียนรู 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  บรหิารจัดการองคกรตามหลักธรรมมาภิบาลใหมีศักยภาพในการสราง
งานวิจัยและบรกิารวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

 

4.5 ความสอดคลองกับกรอบการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 1. ดานการพัฒนาภาคการเกษตรใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 
 2. ดานเทคโนโลยี   
 3. ดานการศึกษา 
 4. ดานการพัฒนาหนวยงาน องคการและศาสนา 
 5. ดานการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน  
 6. ดานการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  
 7. ดานการดําเนินโครงการที่สรางรายไดและตอยอดเชิงพาณิชย 
 

4.6 ความสอดคลองกับตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพ  
 1. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  
 2. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 3. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของการบูรณาการ 
 4. มีการสํารวจความตองการของชุมชน 
 5. มีความรวมมือกบัหนวยงานในพื้นที่ดานบริการวิชาการเพื่อเรียนรูและเสรมิสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน 
 

5. หลักการและเหตุผล :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. วัตถุประสงค :  

6.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. เปาหมายโครงการ 
- ดานเน้ือหา 
- ดานปริมาณ 
- ดานคุณภาพ 
- ผลผลิต 
- ผลลัพธ 

8. กลุมเปาหมาย : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
9. ระยะเวลาดําเนินการ :  (ทําเครื่องหมาย  ในชอง ) 

   ไตรมาสที่  1    ไตรมาสที่  2     ไตรมาสที่  3     ไตรมาสที่  4 
  วันที่........ เดือน................. พ.ศ. ................       ถึง       วันที่........ เดือน................. พ.ศ. ................                  
(ถาระบุวันเดือนปได) 

10. สถานท่ี : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. วิธีดําเนินการ : (ทําเครื่องหมาย X ในชอง  ของเดือน) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ………….. ผูรับ 

ผิดชอบ ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

.

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.                

12. งบประมาณท้ังสิ้น : …………………………….  บาท  โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังน้ี  
       (ทําเครื่องหมาย  ในชอง ) 

แหลงงบประมาณ  :    งบประมาณแผนดิน     งบประมาณเงินรายได    งบประมาณอื่นๆ 
ประเภทรายจาย    :    งบดําเนินการ     งบลงทุน     งบอุดหนุน    งบรายจาย 

 
รายละเอียดคาใชจาย  :  

รายการ 

1. หมวดคาตอบแทน 
    .......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
2. หมวดคาวัสดุ 
    .......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
3. หมวดคาใชสอย 
    .......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  
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13.  ความเสี่ยงท่ีสําคัญ ท่ีคาดวาจะทําใหโครงการ/กิจกรรมน้ันไมสําเร็จตามเปาหมาย และแนวทางใน     

   การบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยงท่ีสําคัญ : 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีบริหารความเสี่ยง : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. ความคุมคาในการดําเนินโครงการ : (ประเมินวาการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
กอใหเกิดผลประโยชนมากกวาหรอืนอยกวาคาใชจายและผลเสียที่เกิดข้ึนเพียงใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนผูรบับริการ 

เกษตรกร  จํานวน …………………..  คน 
นักศึกษา   จํานวน ......................  คน 
ผูสนใจทั่วไป  จํานวน ..................  คน 
อื่นๆ (ระบุ) ..........................จํานวน ............ คน 

เชิงคุณภาพ 

มิติการประเมิน 
กลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 

1.ความพึงพอใจตอกระบวนการ

ใหบริการวิชาการ 
ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 

2.ผูรับบริการมีความรูความเขาใจ

จากการใหบริการ 
ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 

3.ผูรับบริการนําความรูไปใช

ประโยชน 
ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 

 
  

16. แนวทางการประเมิน :  
    ประเมินดวยวิธีการ    แบบสอบถาม    แบบทดสอบ   
                               แบบสังเกต       อื่นๆ (ระบุ)........................................................................ 
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17. กลไกและกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
17.1 ผลการสํารวจความตองการของชุมชน/กลุมผูรับบริการวิชาการ 

                  ผลสํารวจของความตองการรับบรกิารวิชาการของหนวยงาน 
                  ผลสํารวจความตองการรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยและพฒันา) 
 

17.2 ความรวมมือดานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   
                 บันทึกขอตกลงความรวมมือ      รวมมือดานงบประมาณ     
                 รวมมือดานสถานที่                 รวมมือดานบุคลากรกบัหนวยงาน       
.................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
17.3 การบูรณาการกับภารกิจอ่ืน 

                 งานวิจัย              
เรื่อง ......................................................................................................................................................................... 
แหลงทุน .................................................................................................................................................................. 
 
 
                 การเรียนการสอน   
รายวิชา ................................................................................................................................................................... 
กลุมเรียน ................................................................................................................................................................ 
เน้ือหาของการบูรณาการ .......................................................................................................................................                   
ชวงระยะเวลาของการบรูณาการ  ภาคเรียนที่ ..........  ปการศึกษา ...................................................................... 
แนวทางการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ ...................................................................................................                                         
.................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

18. กลไกและกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
18.1 ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการ  

                 มิติเชิงสังคม 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                 มิติเชิงเศรษฐกิจ      
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                 มิติเชิงวัฒนธรรม  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                 อื่น ๆ  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

18.2 การพัฒนาความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน/
สาธารณะ  
                  การพฒันาเน้ือหารายวิชา 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
                  การพัฒนางานวิจัย 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
                  การจัดนิทรรศการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
                  การเขียนบทความ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
                  อื่น ๆ 
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................    
 
  
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ .............................................................. 

      (.................................................................) 
............./................/.............. 

 

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ .............................................................. 

      (.................................................................) 
คณบดี /ผูอํานวยการ........................................... 

............./................/.............. 
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2. ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจการบริการวิชาการ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการบริการวิชาการ 
เร่ือง                                                  

วันท่ี   ณ    
 
คําชี้แจง จงใสเครือ่งหมาย   ลงในชองสีเ่หลี่ยมตามความคิดเห็นของทาน 
 
ตอนท่ี 1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ    

□ ชาย                               □ หญิง 

1.2 อายุ    
□ 1.ไมเกิน 20 ป                   □ 2. 21-30 ป                            □ 3. 31-40 ป        
□ 4. 41-50 ป                      □ 5. 51-60 ป                            □ 6. 60 ปขึ้นไป                                                                                                                     

1.3 สถานภาพการสมรส  

□ 1.โสด □ 2. สมรส □ 3. หยาราง            

1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
□ 1.ประถมศึกษา  □ 2. มัธยมศึกษา/ปวช. □ 3. ปวส./อนุปริญญา 

□ 4. ปริญญาตรี □ 5. ปริญญาโทหรือสูงกวา            

1.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

□ 1.ไมเกิน 5,000 บาท □ 2. 5,001 - 10,000 บาท □ 3. 10,001-20,000 บาท 
□ 4. 20,001 - 30,000 บาท □ 5. 30,001 - 40,000 บาท □ 6. 40,000 บาท ขึ้นไป 

1.6 อาชีพ 
□ 1.นักเรียน/นักศึกษา □ 2. รับราชการ □ 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
□ 4. พนักงานบริษัทเอกชน □ 5. ธุรกิจสวนตัว □ 6. เกษตรกร 
□ 7. รับจาง □ 8. วางงาน □ 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการเขารวมอบรม/สัมมนา 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานกระบวนการข้ันตอน และเนื้อหาในการอบรม/สัมมนา 
1. เน้ือหาในการอบรม/สัมมนา 

     

2. วิทยากรในการฝกอบรม เรียงลําดับเน้ือหาถายทอดไดเขาใจ      
3. เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา      
4. กิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม/สัมมนา      
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม/สัมมนา      
6. การรักษาเวลาที่ใชในการอบรม/สัมมนาแตละชวง      
7. ความเตรียมความพรอมของการจัดอบรม/สัมมนา      
8. การแกไขปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ในการอบรม/สัมมนา      
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ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
1. เจาหนาที่ใหความสะดวกและบริการรวดเร็ว 

     

2. อัธยาศัยของเจาหนาที่ผูใหบริการ      
3. ความกระตือรือรนในการใหบริการของเจาหนาที่      
4. ความสุภาพของเจาหนาที่      
5. การใหบริการที่เปนธรรม (ไมเลือกปฏิบัติ) ของเจาหนาที่      
6. การประสานงานและติดตามงานของเจาหนาที่      
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
1. ขนาดหองอบรม/สัมมนา 

     

2. อุณหภูมิ/แสง/เสียงของหองอบรม/สัมมนา      
3. อุปกรณที่ใชประกอบการอบรม/สัมมนา      
4. ความสะอาดของหองอบรม/สัมมนา      
5. ความชัดเจนของปายบอกสถานที่อบรม/สัมมนา      
6. อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม      
7. สถานที่จอดรถ      
8. การติดตอขอรับบริการ/การประชาสัมพันธ      
ดานคุณภาพของการอบรม/สัมมนา 
1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ีกอนเขารับการอบรม/สัมมนา 

     

2. ประโยชน ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ีหลังเขารับการอบรม/
สัมมนา 

     

3. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตในการปฏิบัติงานได      

4. เน้ือหาที่ไดตรงกับวัตถุประสงคของการจัดอบรม/สัมมนาและความ
คาดหวังของผูเขารวมสัมมนา 

     

5. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการอบรม/สัมมนา      

 
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
            
            
            
             
 
 
 
          ขอบคุณในความรวมมือ 
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3. ตัวอยางแบบติดตามประเมินผลการนําไปใชประโยชน 
 

แบบติดตามประเมินผลการนําไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการบริการวิชาการ 
เร่ือง                                                  

วันท่ี   ณ    
 

แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพื่อประเมินระดับความคิดเห็นการไดรับความรู ความเขาใจในการ 

เขารวมโครงการและสามารถนําความรูที่ไดรบัไปสูการปฏิบติัหรือนําไปใชประโยชน ซึ่งเปนการติดตามผล

ภายหลังการเขารวมโครงการของผูเขารบัการอบรม 

สวนท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 
1.7 ช่ือ (นาย,นาง,นางสาว) ............................................................ นามสกลุ ............................................  
1.8 ปจจุบันประกอบอาชีพ ....................................  
1.9 สถานที่ทํางาน .................................................  
1.10 โทรศัพท .......................................................... E-mail .......................................................................  
1.11 อายุ ................................................................. ป 
1.12 เพศ   ชาย ........................................................   หญิง .......................................................................... □ 
1.13 ระดับการศึกษาสงูสุด 

□  1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศึกษา/ปวช.   3. ปวส./อนุปรญิญา 
□  4. ปริญญาตร ี   5. ปริญญาโทหรือสงูกวา 
 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความเขาใจและประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการเขารวมโครงการ 
2.1 ทานสามารถนําความรูที่ไดรบัจากการเขารวมโครงการไปปรบัใชหรือพฒันาการปฏิบัติงาน 

□  ไดนําความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติ/นําไปใชประโยชน 
□  ไมไดนําความรูไปใช เพราะ         

2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความรูความเขาใจและระดับประโยชนของการนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใน
การปฏิบัติงานหลังการเขารวมโครงการ 

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สด 

1. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดจรงิ      
2. ไดรับความรูทีท่ันสมัยและเปนปจจุบัน      

3. สามารถนําความรูและทกัษะที่ไดรบัไปถายทอดขยาย
ผลตอกลุมอาชีพอื่น ๆ ได 

     

2.3 หลงัจากทานไดรับความรู/ทักษะจากการเขารวมโครงการชวยใหทานปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม 
□ ปฏิบัติงานดีข้ึน  
□  ยังปฏิบัติงานไมดีข้ึน เพราะ         
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2.4 นอกจากที่ทานไดนําความรูจากการอบรมหลักสูตรน้ีมาปรับใชในการปฏิบัติงานของทานแลว ทานยัง
ไดนําความรูมาใชโดยการ 
2.4.1 เผยแพรความรูจากการฝกอบรมตอคนในหนวยงานและองคกร □ ใช   □ ไมใช 
2.4.2 ใหความชวยเหลือ แนะนําผูรวมงานหากมีปญหาเกี่ยวกับเรือ่งที่อบรมมา  □ ใช   □ ไมใช 
2.4.3 พยายามนําความรูที่ไดมาพฒันาหนวยงาน □ ใช   □ ไมใช 
2.4.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)          

2.5 โปรดยกตัวอยาง งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทานไดนําความรูจากการเขารวมโครงการน้ีมาใชและผลที่
เกิดข้ึน 
            
            
             

2.6 หากมีการจัดฝกอบรม ทานอยากใหมีการจัดฝกอบรมในดานใด/หัวขอใด 
            
            
             

2.7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
            
            
             
 

  

          ขอบคุณในความรวมมือ 
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4. ตัวอยางแบบสอบถามสํารวจความตองการฝกอบรม (กรณีโครงการเก่ียวกับการฝกอบรมสําหรับ
บุคคลท่ัวไป) 

แบบสอบถาม เร่ืองความตองการเก่ียวกับการพัฒนาตนเองดานความรูและวิชาชีพ 

คําชี้แจง  แบบสอบถามชุดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนา
ตนเองดานความรูและวิชาชีพของผูเขารับการอบรม เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําหลักสูตรการบริการ
วิชาการแกสังคมใหสอดคลองกับความตองการของผูเขารับการอบรม 
 

สวนท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 
1.14 เพศ    

□ ชาย                               □ หญิง 

1.15 อายุ    

□ 1.ไมเกิน 20 ป                   □ 2. 21-30 ป                            □ 3. 31-40 ป        
□ 4. 41-50 ป                      □ 5. 51-60 ป                            □ 6. 60 ปขึ้นไป                                                                                 

1.16 สถานภาพการสมรส  
□ 1.โสด □ 2. สมรส □ 3. หยาราง            

1.17 ระดับการศึกษาสูงสุด 
□ 1.ประถมศึกษา  □ 2. มัธยมศึกษา/ปวช. □ 3. ปวส./อนุปริญญา 

□ 4. ปริญญาตรี □ 5. ปริญญาโทหรือสูงกวา            

1.18 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
□ 1.ไมเกิน 5,000 บาท □ 2. 5,001 - 10,000 บาท □ 3. 10,001-20,000 บาท 

□ 4. 20,001 - 30,000 บาท □ 5. 30,001 - 40,000 บาท □ 6. 40,000 บาท ขึ้นไป 

1.19 อาชีพ 
□ 1.นักเรียน/นักศึกษา □ 2. รับราชการ □ 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

□ 4. พนักงานบริษัทเอกชน □ 5. ธุรกิจสวนตัว □ 6. เกษตรกร 

□ 7. รับจาง □ 8. วางงาน □ 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

สวนท่ี 2 ทานตองการหลักสูตรการฝกอบรมในหลักสูตรใด (เลือกไดมากกวา 1 หลักสูตร) 
2.1 ดานวิชาการ 

□  1. หลักสูตรการวิจัยเบื้องตน 

□  2. หลักสูตรการพัฒนาออกแบบวิธีการสอน 

□  3. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการเผยแพรผลงานวิชาการ 

□  4. หลักสูตรการเขียนผลงานทางวิชาการ 

□  5. หลักสูตรการวิจัยในช้ันเรียน 

□  6. หลักสูตรอ่ืนๆ           

2.2 ดานคอมพิวเตอร 
□  1. หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรี 

□  2. หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเบื้องตน 

□  3. หลักสูตรการดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 

□  4.  หลักสูตรการสรางรานคาออนไลน (e-Commerce)  
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2.3 ดานการตลาด 
□ 1. หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ 

□ 2. หลักสูตรการตลาดสําหรับผูบริหารที่ไมไดจบการตลาด 
□ 3. หลักสูตรการวิจัยตลาด 
□ 4. หลักสูตรอ่ืนๆ           

2.4 ดานบริหารจัดการ 
□  1. หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

□  2. หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจขนาดยอม 

□  3. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

□  4. หลักสูตรการผลิตไฟฟาจากแผงโซลาเซลล 

□  5. หลักสูตรอ่ืนๆ           

2.5 ดานการบัญชี 
□  1. มาตรฐานการบัญชีใหม ๆ 

□  2. บัญชีตนทุน 

□  3. การบัญชีบริษัทบริหารสินทรัพย 

□  4. หลักสูตรอ่ืนๆ           

2.6 ดานภาษา 
□  1. หลักสูตรการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบริษัทและองคกรตางๆ 

□  2. หลักสูตรฝกอบรมดานการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

□  3. หลักสูตรฝกอบรมดานการส่ือสารภาษาจีน 

□  4. หลักสูตรอ่ืนๆ           

2.7 เวลาในการฝกอบรมตลอดหลักสูตรท่ีสามารถเขาอบรมได 
□ 1. 1วัน/สัปดาห    □ 2 .  2 - 3 วัน / สั ปด าห     
□ 3 . 3 - 5 วั น / สั ป ด าห     □ 4. ม า กก ว า 5 วั น / สั ปด าห     

2.8 ทานสะดวกท่ีจะเขารับการอบรมในชวงเวลาใด 
□  1. วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น. □  2. วันจันทร - ศุกร เวลา 17.00 - 20.00 น. 

□  3. วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 16.00 น.       □ 4. อ่ืนๆ      

2.9 หากหนวยงานจัดการอบรมเปนเวลาไมตํ่ากวา 2 วัน คาใชจายท่ีทานเห็นวาเหมาะสม  
(รวมคาอาหาร และคาเอกสารตาง ๆ) 
□  1. 1,001 - 1,500 บาท    □ 2. 1,501 - 2,000 บาท 

□  3. 2,000 บาท ขึ้นไป 

หากทานประสงคท่ีจะใหแจงขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรม กรุณากรอกขอมูล ขางลางน้ี 
ช่ือหนวยงาน ..........................................................................................................................................................  

เลขที ่.................. หมูที ่........... ถนน .....................................................ตําบล/แขวง ................................................ 

อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณีย ............................ 

โทรศัพท ........................................ .โทรสาร ............................................ E-mail ..................................................  
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5. ตัวอยางแบบสอบถามสํารวจความตองการรับบริการวิชาการของชุมชน  
 

แบบสํารวจความตองการรบับรกิารวิชาการของชุมชน 
สวนท่ี 1    ขอมูลชุมชน 

1. ช่ือชุมชน..........................................สถานที่ต้ัง......................................................................... 
2. ช่ือผูนํา..........................................................ตําแหนง............................................................. 
3. แหลงเรียนรูของชุมชน (  ) โรงเรียน  (   ) วัด (   ) ศูนยเรียนรูชุมชน กศน.  

          (  ) ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง                       (   ) อื่น ๆ............................................ 
 
สวนท่ี 2   ประเด็นและความตองการรับบริการของชุมชน 

(  ) 1. ดานการพัฒนาภาคการเกษตรใหเขมแข็งอยางย่ังยืน   
(  ) 2. ดานเทคโนโลยี 
(  ) 3. ดานการศึกษา 
(  ) 4. ดานการพฒันาหนวยงาน องคการและศาสนา 
(  ) 5. ดานการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน (ASEAN) 
(  ) 6. การพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Center of Excellence) 
(  ) 7. การดําเนินโครงการทีส่รางรายไดและตอยอดเชิงพาณิชย 
 

สวนท่ี 3  ระยะเวลาการดําเนินการ/กลุมเปาหมาย 
1. ระยะเวลาที่ควรดําเนินการ.................................................................................................. 
2. กลุมเปาหมายผูรบับริการ....................................................................จํานวน.................คน 

 
สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
                   

             

                   

             

                   

              

 
  ลงช่ือ..............................................   ลงช่ือ.............................................. 
       (.............................................)           (............................................)  
                 ผูใหขอมูล              ผูจัดเก็บขอมลู 
             ........./........./...........          ........./........./........... 
หมายเหตุ : ช่ือ/เบอรโทรผูประสานกจิกรรมในชุมชน............................................................................... 
…………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………….… 
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6. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ   
 

แบบรายงานความกาวหนา 
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.     

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

  

รายงานผลไตรมาสท่ีดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ 

   ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. )   ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.  ) 

   ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคมพ.ศ. )    ไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.  ) 

1. ชื่อโครงการ  
                   
              .     
2. หัวหนาโครงการ 
                    
3. วัตถุประสงค 
                   
             
                   
             
                   
              
4. การดําเนินโครงการ 

[  ]   ดําเนินการเสร็จสิ้น  และสงเลมสรปุผลการดําเนินงานเรียบรอยแลว 
[  ]   ดําเนินการเสร็จสิ้น  แตยังไมไดสงเลมสรปุผลการดําเนินงาน และจะสามารถสงไดภายใน 
       วันที่  เดือน    พ.ศ.    
[  ]   อยูระหวางการดําเนินการ (ระบุข้ันตอน)        
[  ]   ยังไมดําเนินการ  และจะดําเนินการ (กรอกขอมูลในตารางที่กําหนด) 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป สถานที ่
   
   
[  ]   ขอเปลี่ยนระยะเวลาดําเนินโครงการ  (กรณีมีการเปลีย่นแปลงกําหนดการดําเนินงาน) 
       จากเดิมต้ังแตวันที ่  ถึงวันที่  เดือน   พ.ศ.   
       เปลี่ยนเปนต้ังแตวันที่  ถึงวันที่  เดือน   พ.ศ.   
      เน่ืองจาก          
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5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
[  ]   ตรงตามแผนปฏิบัติการ 
[  ]   ไมตรงตามแผนปฏิบัติการ 

6. ผลการดําเนินโครงการ (เฉพาะโครงการท่ีแลวเสร็จ) 
วันท่ีจัดโครงการ           
สถานท่ีดําเนินงาน           
งบประมาณ : 
ไดรับจัดสรร    บาท       ใชจายจรงิ       บาท 
กลุมเปาหมาย 
[  ]   ประชาชนทั่วไป [  ]   เกษตรกร  [  ]   นักเรียน/นักศึกษา 
[  ]   ครู/อาจารย [  ]   ผูนําชุมชน  [  ]   ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
[  ]   อื่นๆ (โปรดระบุ)           

เปาหมายเชิงปริมาณ 
-  เปาหมายที่ต้ังไว     คน    มีผูเขารวมโครงการจรงิ      คน 
- เปาหมายที่ต้ังไว     ครั้ง       จํานวนครั้งที่จัด   ครั้ง 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม  รอยละ    
- ผูรบับริการมีความรูความเขาใจ รอยละ    
- มีการนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ    

7. การการบูรณาการกับภารกิจอ่ืน 
[  ]    งานวิจัย              
ช่ือโครงการวิจัย           
แหลงทุน                 
[  ]    การเรียนการสอน   
รายวิชา             
กลุมเรียน             
เน้ือหาของการบูรณาการ                                                
ชวงระยะเวลาของการบรูณาการ  ภาคเรียนที ่    ปการศึกษา      
แนวทางการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ        
             
             
             
[  ]    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
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8. การเผยแพร/ถายทอดความรู 
             
             
             
             
9. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน/ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
             
             
             
             
 
 
 
 

ลงช่ือ     
  (     ) 

            หัวหนาโครงการ/ผูรายงาน 
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7. แบบฟอรมรายงานการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  
 

แบบฟอรมเลมรายงานการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปน้ี 
1.  หนาปก 
2.  ใบรองปก 
3.  คํานํา 
4.  สารบัญ 
5.  แบบฟอรมโครงการบริการวิชาการ   
6.  สวนที่ 1 การสํารวจความตองการในการฝกอบรม 

-  ความสําคัญของการสํารวจความตองการในการฝกอบรม 
-  วัตถุประสงคของการสํารวจความตองการในการฝกอบรม 
-  เครื่องมือที่ใชในการสํารวจความตองการในการฝกอบรม 
-  ข้ันตอนการสํารวจความตองการในการฝกอบรม 
-  สรุปผลการสํารวจความตองการในการฝกอบรม 

7.  สวนที่ 2 รายงานการประเมินโครงการบรกิารวิชาการ 
-  ความสําคัญของโครงการ 
-  วัตถุประสงคของการประเมินผล 
-  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 
-  ขอบเขตของการประเมินผล 
-  ข้ันตอนการประเมินผล 
-  สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ  ประกอบดวยผลการประเมิน  3 ดาน   

-  ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย 
-  ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
-  การติดตามประเมินผลการนําไปใชประโยชนโครงการบรกิารวิชาการ 

-  สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 
8. การเช่ือมโยงกับภารกิจอื่น 
 -  การวิจัย -  การบริการวิชาการ    -  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
9. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน/ และขอเสนอแนะในการปรับปรงุ 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก  ก 
 ภาพการจัดอบรม 

ภาพการติดตามประเมินผลการนําไปใช 
ภาคผนวก  ข 
 รายช่ือเขารบัการอบรม 
 ตัวอยางแบบประเมินทัง้  3 ดาน 
 บันทึกขอความและหนังสือเชิญตางๆ 
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หมายเหตุ  โครงการบริการวิชาการตองมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของโครงการดวย 
พิจารณาความสําเร็จในแตโครงการ 

จํานวนผูเขารับบริการ/ ถายทอดเผยแพรความรู.............คน  
มีความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย  รอยละ.................................. 
ผูรบับริการมีความรูความเขาใจ  รอยละ.............................  
มีการนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ.................. 

 

 
หมายเหตุ : 1. เพื่องายตอการรับการประเมินของ กพร. ควรที่จะใหทั้ง 3 มิติ มีกลุมเปาหมายไมนอยกวา     
รอยละ 80 ยกเวนในมิติที่วา ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ที่กลุมเปาหมายเปนครู/อาจารย/
นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา ใหใชไมนอยกวารอยละ 90 ตามเดิม 

 2. สงเลมรายงานการดําเนินโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณที่ ยังไมเย็บเลมให
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาไดทําการตรวจสอบความถูกตองกอน แลวเจาหนาที่จะดําเนินการสง
เลมที่ไดทําการตรวจสอบแลวใหผูรับทุนไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  แลวจึงเย็บเลมสง
จํานวน 3 เลมพรอมแผนซีดี 1 แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติการประเมิน 
กลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นิสิต
นักศึกษา 

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 

1.ความรูความเขาใจของ
กลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 

2.ความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 

3.การนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 
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8. ผลการดําเนินโครงการ 
 

แบบสรุปการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1. ชื่อโครงการ  
                   
                  
.     
2. ผูรับผิดชอบโครงการ 
                    
3. วัตถุประสงค 
                   
             
                   
             
                   
             
  
4. กลุมปาหมาย 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
- เปาหมายที่ต้ังไว     คน    มีผูเขารวมโครงการจรงิ      คน 
- เปาหมายที่ต้ังไว     ครั้ง       จํานวนครั้งที่จัด   ครั้ง 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม  รอยละ    
- ผูรบับริการมีความรูความเขาใจ รอยละ    
- มีการนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ    

 
5. ผลการดําเนินโครงการ  

วันท่ีจัดโครงการ           
สถานท่ีดําเนินงาน           
งบประมาณ :   ไดรับจัดสรร    บาท        
 

6. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
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7. การการบูรณาการกับภารกิจอ่ืน 
[  ]    งานวิจัย              
ช่ือโครงการวิจัย           
แหลงทุน                 
[  ]    การเรียนการสอน (หากมกีารบูรณาการบรกิารวิชาการกับการเรียนการสอนใหแนบ มคอ.3และมคอ.5 ทีบ่อกถึงการบูรณาการดวย)   
รายวิชา             
กลุมเรียน             
เน้ือหาของการบูรณาการ                                                
ชวงระยะเวลาของการบรูณาการ  ภาคเรียนที ่    ปการศึกษา      
แนวทางการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ        
             
             
             
[  ]    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
             
             

8. การเผยแพร/ถายทอดความรู 
             
             
             
             
 
9. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน/ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง (ถาม)ี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















































































