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คํานํา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และไดจัดทําคูมืองานบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหงานบริการทางวิชาการแกสังคมเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

องคกรตาง ๆ และสังคมอยางแทจริง พรอมทั้งเกิดแนวทางการดําเนินงาน ความเขาใจตรงกันในดาน

การใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงาน

พรอมทั้งพันธกิจและยุทธศาสตรดานงานบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณบุคลากรทุกทาน ทุกหนวยงานทั้งที่เปนบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอกองคกรที่ไดมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหงานบริการทางวิชาการ 

แกสังคมของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินไปดวยดีบรรลุตามตัวชี้วัดและเปาประสงคที่กําหนด 

 

                                                สถาบันวิจัยและพฒันา 
                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
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สวนที่ 1  
ขอมูลพื้นฐาน 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยนายจํารูญ ปยัมปุตระ           
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ รวมกับพอคาประชาชนและสมาชิกผูแทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ    
ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น บนพื้นที่ 856 ไร       
3 งาน 57 ตารางวา บริเวณถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 
67000  

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวอนุมัติใหสรางวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ โดย
ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 และไดแตงตั้งใหนายนอย สีปอ อาจารยเอกวิทยาลัยครู
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มารักษาราชการในตําแหนงอาจารยใหญ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และไดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2519 โดยรับผิดชอบการศึกษา
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. 2535 กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองคทานก็ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ” ซึ่งมีแนวโนม
จะตองปรับเปลี่ยนสภาพใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือใหสถาบันราชภัฏ
เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาทางวิชาการและการวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาธรรม ผลิตครู สงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรประจําการ 

พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดลงพระปรมาภิไธยประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษาและเริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 
เปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” โดยสมบูรณ 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปะศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
สาขาวิชาการบัญชี โดยเปดสอนทั้งภาคปกติ และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อปวงชน 
(กศ.ปช.) ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาอีกหลากหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล สาขาวิชายุทธศาสตรการ
พัฒนา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และระดับดุษฎี
บัณฑิตในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ต้ังอยูเลขที่ 83 หมู 11 ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลสะเดียง    
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67000 โทรศัพท 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110 เว็บไซต 
www.pcru.ac.th 



2 
 

                   

 

ปรัชญา : “ปญญา  เสฏฐา   ปญญาเปนสิ่งประเสริฐสุด” 
 
ปณิธาน : “ประทีปธรรมของทองถิ่น ประเทืองคาประชาชน” 
 
วิสัยทัศน : “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ         
ไดมาตรฐานสากล และเนนความเปนเลิศสายวิชาชีพ ในป พ.ศ. 2559” 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น 

2. ศึกษา วิจัย เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สูความเปนสากล สามารถใชประโยชนในการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  บริการวิชาการแกทองถิ่น และสังคม 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสรางคานิยมที่พึงประสงคโดยคงไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น

และความเปนไทย 
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
คานิยมองคกร 

1. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
2. มุงสูความสําเร็จเพื่อสวนรวม    
3. แสวงหาความรู สรางสรรค และพฒันาสิง่ใหมๆ 
4. รับผิดชอบตอหนาที่ดวยความสามัคคี 
5. ดํารงไวซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
อัตลักษณ : “บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู สูงาน” 
 

เอกลักษณ : “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนแหลงองคความรู เพื่อพัฒนาทองถิ่น” 
 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพสูสากล 
ยุทธศาสตรที ่2  การสราง พฒันา และเผยแพรองคความรูโดยบูรณาการศาสตรสากลเขากบั          

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และบริการวิชาการ เพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพครู 
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นหรือศลิปะสรางสรรค 
ยุทธศาสตรที่ 5 การบรหิารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาบุคลากรมืออาชีพ 



สวนที่ 2 
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สํารวจความตองการบริการวิชาการจากชุมชน/สังคม 

กําหนดทิศทางและจุดเนนการบริการวิชาการแกสงัคม 

เสนอแผนปฏิบตัิการประจําป 
ตอมหาวิทยาลยั 

กําหนดประเภทและสดัสวนการบริการวิชาการ/จดัสรรงบประมาณใหคณะ/สํานัก/สถาบัน 

คณะ/สํานัก/สถาบัน สงขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการแกสงัคมที่สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ประกาศโครงการบริการวิชาการแกสังคมประจําป  

คณะ/สํานัก/สถาบัน ขออนุมัตดิําเนินโครงการ 

คณะ/สํานัก/สถาบัน ดาํเนินการบริการวิชาการแกสังคม 

การนําไปใชประโยชน/บูรณาการโครงการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน/การวิจัย/การเรียนการสอนและการวิจยั 

ถายทอด/เผยแพรความรูสูบคุลากรภายในและภายนอก 

ประเมินผลสําเร็จจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 

สงรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ 

รายงานผลการบริการวิชาการแกสงัคมตอมหาวิทยาลยั 

การสังเคราะหความรูจากการบริการวิชาการแกสังคม 
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ขั้นตอนและการปฏิบัติตามระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
ลําดับ วิธีปฏิบัติงาน รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

1 สํารวจความตองการ
บริการวิชาการจากชมุชน/
สังคม 

1.1 สรางแบบสํารวจความตองการ
เพื่อสํารวจความตองการการรบั
บริการวิชาการจากชุมชนและสงัคม 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
และ 5 คณะ 

2 กําหนดทิศทางและจุดเนน
การบริการวิชาการแก
สังคม 
 

2.1 ผูมีสวนไดสวนเสียรวมประชุม
กําหนดกรอบทิศทางและจุดเนน
สําหรับเปนแนวทางการใหบรกิารทาง
วิชาการแกสังคม 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 กําหนดประเภทและ
สัดสวนการบริการ
วิชาการ/จัดสรร
งบประมาณใหคณะ/
สํานัก/สถาบัน 

3.1 คณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการรวมกําหนดประเภท/สัดสวน/
งบประมาณ และคัดเลือกโครงการ
บริการวิชาการลงสูคณะ/สํานัก/
สถาบัน  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 คณะ/สํานัก/สถาบัน     
สงขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม           
ที่สถาบันวิจัยและพฒันา 

4.1 คณะ/สํานัก/สถาบัน เขียน
ขอเสนอโครงการบริการวิชาการตาม
แบบฟอรมทีส่ถาบันวิจัยและพฒันา
กําหนด 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
และ 5 คณะ 

5 ประกาศโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมประจําป 

5.1 จัดทําประกาศและสงประกาศ   
สูคณะ/สํานัก/สถาบัน เพือ่แจงรายชื่อ
โครงการบริการวิชาการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 เสนอแผนปฏิบัตกิาร
บริการวิชาการประจําป
งบประมาณตอ
มหาวิทยาลัย     

6.1 นําแผนปฏิบัติการบรกิารวิชาการ
ที่มีรายช่ือโครงการบริการวิชาการ
เสนอตอคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
เพื่อขอความเห็นชอบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7 คณะ/สํานัก/สถาบัน  
ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
 

7.1 คณะ/สํานัก/สถาบัน สงแบบ
เสนอโครงการบริการวิชาการเพือ่   
ขออนุมัติดําเนินโครงการตามแผน 
 

ผูรบัผิดชอบโครงการ
ตามรายช่ือในประกาศฯ 

8 คณะ/สํานัก/สถาบัน 
ดําเนินงานโครงการบรกิาร
วิชาการแกสังคม 

8.1 คณะ/สํานัก/สถาบัน ดําเนินการ
จัดโครงการตามแผนที่กําหนดไวใน
แบบเสนอโครงการ 

ผูรบัผิดชอบโครงการ
ตามรายช่ือในประกาศฯ 
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ลําดับ วิธีปฏิบัติงาน รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 
9 การนําไปใชประโยชนและ

บูรณาการโครงการบริการ
วิชาการเขากับการเรียน
การสอน/การวิจัย/การ
เรียนการสอนและการวิจัย 

9.1 ผูรับผิดชอบนําองคความรู        
ที่ไดจากการบริการวิชาการไป   
บูรณาการเขากับการเรียนการสอน
และการวจิัยและนําไปใชประโยชนใน
สวนที่เกี่ยวของ 

ผูรบัผิดชอบโครงการ
ตามรายช่ือในประกาศฯ 

10 การสงัเคราะหความรูจาก
การบริการวิชาการแก
สังคม 

10.1 ผูรับผิดชอบถอดองคความรูที่ได
จากการบริการวิชาการสงที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรบัผิดชอบโครงการ
ตามรายช่ือในประกาศฯ 

11 ถายทอด/เผยแพรความรูสู
บุคลากรภายในและ
ภายนอก 

11.1 ถายทอดความรูจากการ
สังเคราะหสูบุคคลภายในและเผยแพร
ออกสูภายนอก 

ผูรบัผิดชอบโครงการ
ตามรายช่ือในประกาศฯ 
และสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

12 ประเมินผลสําเร็จจากการ
ใหบรกิารวิชาการแกสังคม 

12.1 ประเมินผลสําเรจ็ทั้งดาน
ผลกระทบประโยชนทีเ่กิดข้ึนตอ
กลุมเปาหมายและประเมินประโยชน
ที่เกิดจากการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ 
 

ผูรบัผิดชอบโครงการ
ตามรายช่ือในประกาศฯ 

13 สงรายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ
ฉบับสมบรูณ 

13.1 สงรายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ 
จํานวน 3 เลม แผนบันทึกขอมลู      
1 แผน ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผูรบัผิดชอบโครงการ
ตามรายช่ือในประกาศฯ 

14 รายงานผลการบริการ
วิชาการแกสังคมตอ
มหาวิทยาลัย 

14.1 จัดทํารายงานผลการบริการ
วิชาการแกสังคมในภาพรวมทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
 

1) ผูรับผิดชอบโครงการเขียนแบบขออนุมัติดําเนินโครงการโดยกําหนดหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค ระยะเวลา ดําเนินงาน และงบประมาณ ตามแบบฟอรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด 
(วบ. 001/4)  

2) จัดทําบันทึกขออนุมัติและแนบแบบขออนุมัติดําเนินโครงการเสนอผานคณบดี และเสนอ
ตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหความเห็นชอบ 

3) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหรหัสประจําโครงการเพื่อการขออนุมัติเบิกจาย
งบประมาณ 

4) เสนอบันทึกขออนุมัติและแบบขออนุมัติดําเนินโครงการตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมใหความเห็นชอบพรอมลงนามกํากับ 

5) อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมลงนาม 
6) ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการตามที่กําหนดไว 

 ผูรับผดิชอบขออนุมัตดิําเนินโครงการ 

ฝายบริการวิชาการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติโครงการ 
- กรณี มีขอแกไข (สงคืนผูรับผดิชอบ) 1 วัน 
- กรณี โครงการถูกตอง (เสนอผูบริหาร) 1 วัน 

รองผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
ฝายบริการวิชาการพิจารณากลั่นกรองเอกสาร 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลงนามใหความเห็นชอบ 

รองอธิการบดีที่กํากับดูแลลงนามใหความเห็นชอบ 
 

อธิการบดีอนุมัติโครงการบริการวิชาการแกสงัคม 
 

(1 วัน) 

ผูรับผิดชอบรบัเอกสารอนุมัติโครงการบริการวชิาการแกสงัคม 
 

(1 วัน) 

(1 วัน) 

(1 วัน) 
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สวนที่ 3 
แนวปฏิบัติในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

และไดดําเนินการตามระบบโดยการบริการวิชาการมีการสํารวจความตองการของชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง มีการกําหนดเปาหมายการเรียนรู แลวนําไปจัดทํา
แผนการบริการวิชาการ เพื่อจัดสรรงบประมาณ การใหบริการทางวิชาการแกสังคมกําหนดให
ผูรับผิดชอบโครงการควรดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวย หลักเกณฑ
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การดําเนินงาน และการรายงาน พ.ศ. 2557 ขอใดขอหนึ่งหรือ
หลายขอ ดังตอไปนี้ 

1. การใหบริการทางวิชาการแกสังคมตองสอดคลองกับประสบการณและความเชี่ยวชาญ
หรือสายงานของบุคลากรที่รับผิดชอบ 

2. เปนโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและ
สอดคลองกับตัวบงชี้คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. เปนโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมภายใตงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายไดของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

4. เปนโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนโครงการแบบใหเปลา หรือเปนโครงการที่
เก็บคาลงทะเบียนที่กอใหเกิดรายได ทั้งนี้รายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการแกสังคมนั้นให
ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวย หลักเกณฑการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม การดําเนินงาน และการรายงาน พ.ศ. 2557 

5. เปนการสงเสริมการเรียนรูและสรางความเขมแข็งหรือคุณคาใหกับมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนหรือสังคมในดานวิชาการและวิชาชีพหรือการดํารงชีวิต 

6. เปนการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนประโยชนหรือเปนโครงการที่หนวยงาน
ภายนอกรองขอในกรณีเรงดวน  

7. เปนกิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไวในแผน 
8. เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน      

ดานงบประมาณหรือดานอื่น ๆ 
9. การดําเนินงานบริการทางวิชาการแกสังคมทุกโครงการตองไดรับการเห็นชอบจาก

หัวหนาหนวยงานที่ผูรับผิดชอบโครงการและเจาของงบประมาณสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยกอนดําเนินงาน 

10. การใหบริการทางวชิาการแกสังคมของบุคลากร ตองไมกระทบตอการสอนของอาจารย
และการเรียนของนักศึกษา หรือการปฏิบัติหนาที่ในงานประจํา 

11. โครงการบริการวิชาการตองมีการสํารวจความตองการของชุมชนกอนจัดทําโครงการ 
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จและเปาหมายรวมกับชุมชน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีแบบฟอรมสํารวจ
ความตองการ ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถปรับใชตามความเหมาะสม 
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12. กลุมเปาหมายในการจัดโครงการบริการวิชาการตองเปนการถายทอดองคความรูสูชุมชน
อยางแทจริง เชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน องคการบริการสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป เปนตน 

13. ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการตองกําหนดเปาหมายหรือพื้นที่ใหบริการอยาง
ชัดเจนดวยการทําบันทึกตกลงความรวมมือ (MOU) หรืออื่นๆ ที่แสดงถึงความเปนเครือขาย เชน การ
จัดตั้งกลุมแมบาน กลุมสหกรณ เปนตน โดยการลงนามในสัญญาความรวมมือที่เกี่ยวกับการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูลงนามในฐานะผูแทนของ
มหาวิทยาลัย 

14. การจัดสรรงบประมาณเนนโครงการขนาดใหญ มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง 

15. การดําเนินงานโครงการตองสอดคลองกับมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศกึษา 
16. โครงการตองสรุปองคความรูที่ไดจากการจัดโครงการบริการวิชาการอยางนอย 1     

องคความรูไวในรายงานฉบับสมบูรณ 
17. โครงการที่มีการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน ตองระบุชื่อเรื่อง

โครงการบริการวิชาการลงในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) สวนแผนการสอนและการประเมินผลให
ชัดเจน 

18. โครงการที่มีการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการวิจัย ตองระบุชื่อโครงการบริการ
วิชาการไวในสวนของบทคัดยอ บทนํา หรือเนื้อหาสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของของรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณใหชัดเจน  

19. โครงการทีม่ีการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย ตองระบุ
ชื่อโครงการบริการวิชาการไว 2 สวน ตาม ขอ 17 และ ขอ 18 

20. ผูรับผิดชอบโครงการตองประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการเรียนการสอนและการวิจัย และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยระบุผลการประเมินใหชัดเจน โดยใชแบบฟอรม วบ.003  

21. เมื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นแลวผูรับผิดชอบโครงการตองติดตามและ
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสังคมวาสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม โดยใชแบบประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการ
วิชาการแกสังคม สําหรับผูเขารวมโครงการ (วบ. 004) และสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ (วบ. 005) 
โดยมีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรผูใหบริการทั้งในดานการนําความรู 
ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน 

22. มีการนําผลการประเมินการใหบริการวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการ
ใหบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุม กํากับคุณภาพของการใหบริการโดยจดัใหมรีะบบการใหขอมลูทีช่ดัเจน 
ตรวจสอบได 
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23. การสรุปผลความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการตองประเมินผลตามวตัถปุระสงคและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการที่กําหนดไว 

24. เมื่อสิ้นสุดโครงการผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการสรปุ
เปนรูปเลม จํานวน 3 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูลโครงการ จํานวน 1 แผน ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัย
และพัฒนากําหนด ภายใน 30 วัน 

25. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวชิาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งความรูที่ใหบริการวิชาการสงเสริมใหเกิดกระบวนการใน
การถายทอดความรูสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวยจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและเผยแพร ประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งจัดทํา
ฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 
 
มีการประเมินทั้ง 3 ดาน ดังตารางตอไปน้ี 
 

 
มิติการประเมินแตละโครงการ 

 

กลุมเปาหมาย 
ครู/อาจารย/นักวิชาการ/

นิสิต นักศึกษา 
ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 

1) ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 

2) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 

3) การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65 
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รายละเอียดขั้นตอนในการเบิก-จายงบประมาณ 
 

1. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 
1) จัดทําสัญญายืมเงินทดรองจาย  
2) จัดทําบันทึกขออนุมัติยืมเงิน + แนบสัญญายืมเงิน + แนบโครงการที่อนุมัต ิ

2. ดําเนินโครงการ ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด เพื่อบรรลุตามเปาหมายของโครงการ 
3. ขออนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

1) จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน คาใชจายโครงการ 
2) จัดทํารายละเอียดการใชจายงบประมาณ (ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย โดยแยก

เปนคาตอบแทน คาวัสดุ หรือคาใชสอย เปนตน) 
3) หัวหนาโครงการหรือผูรับผิดชอบโครงการ ลงนามรับรองบิล จายเงินทดรองแลว  
4) จัดสงเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจายใหฝายการเงินเพื่อดําเนินการตอไป 

4. การใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่มีเงินรายไดเกิดข้ึนจากผูรับบริการใหนําสงที่กองคลัง
ของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่จะดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่กําหนดไว 

5. การใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่ไดรับทุนหรืองบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอกใหผูรับผิดชอบนําเงินทุนหรืองบประมาณทั้งหมดสงมอบใหกับงานคลังและใหงานคลังนําเงนิ
รอยละ 20 ของเงินทุนทั้งหมดเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

6. การรับ-จาย เงินคาลงทะเบียนในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมใหปฏิบัติ ดังนี ้
1) การเก็บเงินคาลงทะเบียนในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมใหอยูในดุลพินิจของ

คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการใหความเห็นชอบหรือเปนไปตามขอตกลงระหวาง
มหาวิทยาลัยกับบุคคลหรือหนวยงานที่รับบริการ 

2) การรับ-จายเงินคาลงทะเบียนในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมใหอยูในความ
รับผิดชอบของงานคลังของมหาวิทยาลัย ในการเก็บเงินคาลงทะเบียนใหเก็บในอัตราที่กําหนดไวในแต
ละโครงการ โดยเงินรอยละ 20 ของเงินคาลงทะเบียนจัดเปนรายไดของมหาวิทยาลัย สวนรอยละ 80 
ใหผูรับผิดชอบนําไปบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3) ใหผูรับผิดชอบโครงการตองสงหลักฐานการเบิกจายเงินที่งานคลังของมหาวิทยาลัย
และใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการกําหนด 

4) นําสงเงินรายไดและรายงานการเงินการใหบริการวิชาการ กรณีมีการเรียกเก็บ
คาลงทะเบียน และมีรับเงินสนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ไมวาจะเปนการรับเงินสด หรือรับโอนทาง
ธนาคาร จะตองออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานตามแบบของมหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้นและ
จะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

 

 

 

 



สวนที่ 4 
การจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 

 
1.  ขั้นตอน/กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการ 

เมื่อคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณและรายชื่อโครงการบริการ
วิชาการที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแลว หนวยงานตาง ๆ  
จําเปนตองดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการตามแผนที่กําหนดไวในโครงการ โดยใหผูรับผิดชอบ
โครงการของของหนวยงานตาง ๆ ขออนุมัติดําเนินโครงการโดยใชแบบฟอรมขอเสนออนุมัติดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ วบ. 001/4 เพื่อขอนุมัติหรืออนุญาตดําเนินงานโครงการจากหัวหนา
หนวยงาน (คณบดี หรือ ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน)  เพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ไดจัดสรร จากนั้น
ใหดําเนินการตามขั้นตอนงานการขออนุมัติดําเนินโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. ขอเสนอแนะในการเขียนขอเสนอโครงการ 

1. ชื่อโครงการ ควรสื่อถึงการดําเนินงาน เชน โครงการอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ประชุมวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนาทางวิชาการ/เชิงปฏิบตัิการ  โครงการบรรยายพิเศษ 
หรือชื่อยางอื่นที่ใกลเคียงแลวตามดวยชื่อหัวเรื่องที่จะจัด 

2. ผลผลิตหลัก ใหระบุผลภายหลังการจัดโครงการแลวเกิดผลอยางไรโดยตองระบุใหชัดเจน 
3. การบรูณาการโครงการกบัการเรียนการสอน การวจิัย หรือการเรียนการสอนและการวจิัย 

1) บูรณาการกับการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบโครงการตองระบุหลักสูตร สาขาวิชา และ
รายวิชาอยางชัดเจนใน มคอ.3 แผนการสอนและการประเมินผล  

2) บูรณาการกับการวิจัย กรณีที่มีการดําเนินโครงการวิจัยและนํามาบริการวิชาการควร
ระบุชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู รับผิดชอบโครงการวิจัย และหนวยงานตนสังกัดใหชัดเจนในรายงาน
โครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ 

3) บูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย ใหระบุเนื้อหาการบูรณาการในสวน 
ขอ 1) และ ขอ 2) ในรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณใหชดัเจน 

4. ความสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ 
1) ความสอดคลองกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ใหระบุ

มาตรฐานตัวบงชี้องค ประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ 5.1 และ/หรือ ตัวบงชี้ 5.2 ใหชัดเจนในขั้นตอนหรือ
กระบวนการทํางานในรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ 

2) ความสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ใหระบุมาตรฐาน 
ตัวบงชี ้คือ ตัวบงชี ้สมศ.8 ที่ตองระบุรอยละโครงการบริการวิชาการที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน/
การวิจัย รวมทั้งระบุชื่อรายวิชา/ชื่อโครงการวิจัย ตัวบงชี้ สมศ. 9 ใหระบุเปาหมายในกระบวนการ
ดําเนินงานตามขั้นตอน/กระบวนการของตัวบงชีน้ี ้

5. หลักการและเหตุผล เปนการแสดงถึงความสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ความจําเปนตองทํา ปญหาอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นหากไมดําเนินการโครงการ ทั้งนี้โครงการที่ได
มาจากการสํารวจความตองการของชุมชน หรือโครงการที่ดําเนินการตามเอกลักษณ หรือโครงการ
ตามพระราชดําริ ตองระบุหรืออางถึงไวในหลักการและเหตุผลดวย 
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6. วัตถุประสงค จะตองมี 2 ลักษณะ คือการพัฒนาคนและการพัฒนางาน ซึ่งจะตองระบุให
ชัดเจนและสามารถวดัได เชน เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ เรื่องทีใ่หบริการหรือ
เพื่อใหไดงานอะไร 

7. กลุมเปาหมาย ควรระบปุระกอบดวยใคร และจํานวนเทาใด 
8. ตัวชี้วัด อาจระบุดังนี ้

เชิงปริมาณ สามารถระบุ เชน  มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 หรือมี
ผลิตภัณฑอยางนอย 1 รายการกรณีที่มกีารฝกอบรมแลวไดผลผลิต  

เชิงคุณภาพ กําหนดเปาหมายรอยละของการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 3 มิติ 
ซึ่งมีความแตกตางกันตามกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ อาทิเชน 

1) กรณีเปนคร/ูนักเรียน/นักศึกษา/นักวิชาการใหกําหนดรอยละในการไดรับความรู ความ
เขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 หรือ มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 หรือ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 

2) กรณเีปนชาวบาน/ชุมชน/สังคม ใหกําหนดรอยละในการไดรับความรู ความเขาใจไม
นอยกวารอยละ 75 หรือ มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75 หรือสามารถ   
นาํความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอยละ 75  

9. ระยะเวลา สถานทีด่ําเนินการตองระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ และสถานที่
จัดโครงการใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการพิจารณาและติดตามประเมินผล 

10. วิธีการจัด/ดําเนินงานโครงการจะตองระบุใหชัดเจนเปนขอ ๆ เชน กรณีจัดอบรม/
ประชุม/สัมมนา ตองระบุใหสอดคลองกับกําหนดการ เชน บรรยายจํานวน 3 หัวขอ ๆ ละ 2 ชั่วโมง 
รวมเวลา 6 ชั่วโมง และหากมีการแบงกลุมฝกปฏิบัติจะตองระบุวามีการแบงกลุมกี่กลุม กลุมละกี่คน  

11. หลักสตูรและหัวขอในการบริการวิชาการ ควรระบุวามีหัวขออะไรบาง โดยจะตองสอด
คลองกับกําหนดการและวิธีการ 

12. งบประมาณ ใหเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ดานผลผลิต  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นหรือผลิตภัณฑที่เกิดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ

โครงการ (เปนรูปธรรมและเกิดขึ้นทันทีเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง) หรือสิ่งที่องคกรผลิตขึ้น ซึ่งเปน
เปาหมายของโครงการ  เชน ผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะในเรื่องที่ไดใหบริการดานผลลัพท 
หมายถึง  ประโยชนที่ไดจากผลผลิต ซึ่งเปนวัตถุประสงคของโครงการ เชน การดําเนินงานโครงการ
ทําใหชุมชนมีกิจกรรม/ไดรับประโยชนในเรื่องอะไร 

ดานผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชนที่กลุมสังคม หรอืประชาชนโดยสวนรวมจะไดรับ เชน 
การดําเนินงานโครงการกอนใหเกิดผลกระทบตอชุมชน เกี่ยวกับทรัพยากรอะไรในชุมชน หรือดาน
อะไรของชุมชน หรือวิถีชีวิตของคนในชุมชนสวนไหน 

14. การประเมินโครงการ ใชแบบประเมินโครงการแบบ 3 มิติ เพื่อใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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3.  หลักเกณฑการจัดตั้งงบประมาณโครงการ 
1.  หมวดคาตอบแทน  คือ คาตอบแทนวิทยากร มีรายละเอยีดดังนี้ 

1)  คาตอบแทน/ชั่วโมง แบงเปน 
-  กรณวีิทยากรเปนบุคคลของรัฐ เบกิไดไมเกินช่ัวโมงละ 600 บาท 
-  กรณีวิทยากรไมใชบุคคลของรฐั เบิกไดไมเกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท 

2.  หมวดคาใชจาย ไดแก  
1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 
2) คาเชาเหมารถ ใหคิดรวมคาน้ํามันในคาเชาเลย 
3) คาน้ํามันรถ กรณีใชรถของมหาวิทยาลัย/ใชยานพาหนะสวนตัว เบิกได 4 บาท/

กิโลเมตร 
3. หมวดคาวัสด ุ
ใหเบิกตามความจําเปนประหยัดและเหมาะสม โดยเปนไปตามตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

และระเบียบกระทรวงการคลัง  เชน คาเครื่องเขียน คาแฟมใสเอกสาร คาเอกสารประกอบการบริการ
วิชาการ คารายงานผล เปนตน 
4. การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

ตองดําเนินการใหครบถวนอยางเปนขั้นตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบดวย การวางแผน 
(Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (Act) โดยสามารถแบงได 3 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การเตรียมการ มีการดําเนินงานในกรณีการเตรียมการบริการฝกอบรม ได แก ประสาน
เชิญวทิยากร/กลุมเปาหมาย ขออนุญาตจัดซื้อ-จาง (กรณจีําเปนตองใชวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน)   
ขออนญุาตไปราชการ/จัดเตรียมพาหนะ ขออนญุาตใชสถานที่ (กรณีตองใชสถานที่ของหนวยงานอื่น)  
ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่ และขอยืมเงินทดรองจาย ทั้งนี้ในแตละโครงการอาจมีการ
ดําเนินงานอื่น ๆ ในการเตรียมการ เชน การทําบันทึกตกลงความรวมมือ (MOU) ดานบริการวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน หรอืหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. ระหวางดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ไดแก ประเมินความรูเบื้องตนของผูรับบริการ 
(ใชแบบทดสอบกอนเรียน/ฝกอบรม) ปฏิบัติกิจกรรมตามกําหนดการ/แผนการดําเนินงานโครงการที่
กําหนดไว 

3. หลังดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ไดแก ทําหนังสือขอบคุณวิทยากร สงหลักฐานการ
จัดซื้อ-จางและคาใชจายดําเนินงานโครงการ สรุปและถอดบทเรียนจากการดําเนินงานบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดเปนองคความรู สําหรับนําไปใชบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยหรือนําไปเผย
แพรตอไป 

 



สวนที่ 5 
แนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

 

แนวคิดและกระบวนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม 
จากความสําคัญที่กําหนดใหงานบริการทางวิชาการที่ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาจะตอง

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยหรือการเรียนการสอนและการวิจัย จึงมีแนวทางและ
กระบวนการที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในการบูรณาการกับงานทั้ง 2 ไดดังนี้ (ภาพที่ 1) 

1. จัดใหมีเครือขายการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยรวมกับวิทยากรทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานในการรวมใหบรกิารทางวชิาการเพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือเกิดเครือขายและ
การบูรณาการแบบ สหวิชาการระหวางสาขาวิชา/ภาควิชาจนถึงคณะ 

2. จัดใหมีนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางวิชาการรวมดําเนินโครงการ
เพื่อการเรียนรูของนักศึกษาจากประสบการณจรงิ จากการใหบริการทางวิชาการและนําประสบการณ
ดงักลาวมาตอยอดความรูในช้ันเรียนในเชิงทฤษฎี 

3. นําประเด็นปญหา ความรู และประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการแกสังคมหรือ
จากผูรับบรกิารมาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมในรายวิชาที่สอนหรือกําหนดเปนหัวขอวิจัย
หรือเปนกรณีศึกษาสําหรับนักศึกษาในชั้นเรียน 

4. นําผลจากการวิจัยไปถายทอดสูการนําไปใชประโยชนจริง ผานกระบวนการใหบริการทาง
วิชาการโดยใสเนื้อหาและผลการวิจัยในเอกสารประกอบการใหบริการทางวิชาการ 

5. จัดทํา มคอ.3 ระบุกิจกรรมการบริการทางวิชาการในแผนการบริหารการสอน โดยกําหนด
ใหนักศึกษานําองคความรูจากประสบการณที่ไดจากรายวิชาที่เรียนนําไปสรางสรรคสู การใหบริการ
ทางวชิาการแกสังคมโดยไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน โดยระบุอางอิง
ถงึชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ 

6. การบูรณาการงานบริการวชิาการกับการเรียนการสอนตองมีหลักฐานอยางนอยประกอบ 
ดวยการประมวลการสอน การสรุปผลสิ่งที่ไดจากการบริการทางวิชาการที่จะนํามาพัฒนาการเรียน
การสอน ภาพถาย แฟมงาน หนังสือขอบคุณ ตลอดจนชิ้นงาน เปนตน 

7. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยตองมีหลักฐานประกอบดวยรายงาน
ผลการวิจัย การประเมินผลการนําไปใชประโยชน ผลงาน/ชิน้งาน หรือสื่ออื่น ๆ เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 1  แนวคิดและกระบวนการบรูณาการงานบริการวิชาการ 



15 

 

แนวทางการนํางานบริการทางวิชาการแกสังคมมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

1.  วัตถุประสงค 
เพื่อใหการบริการวชิาการมคีวามเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน โดยใหผูสอนนําความ

รูจากประสบการณจริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู    
จากสถานการณจริง และไดใชความรูไปใหบริการวิชาการกับสังคม 

 

2.  แนวปฏิบัต ิ
1) กําหนดใหนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการเปนวิทยากรผูชวย ผูนํา

กิจกรรมตอบปญหาและชวยฝกปฏิบัตหิรือรวมจัดนิทรรศการ 
2) สอดแทรกเนือ้หาความตองการแกปญหาของผูรับบริการวิชาการเปนตัวอยางกรณีศึกษา

หรือบทเรียนในขณะจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุนนักศึกษา 
3) ปรับลําดับหัวขอการสอนของรายวิชาในแผนการบริหารการสอนทั้งในสวนภาคทฤษฎี/

ภาคปฏิบัต ิรวมทัง้การมอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมออกแบบงานใหบรกิาร
ทางวิชาการใหมีความสอดคลองกับงานที่มอบหมายในรายวิชา 

4) สนับสนุนใหนักศึกษาดําเนินการใหบรกิารทางวชิาการภายใตการดูแลของอาจารยผูสอน
ตามความเหมาะสม (ถามี) 

 

3.  รูปแบบ/ลักษณะ/วิธีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
สามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ/วิธี ดังนี้ 

แบบที่ 1 การนําองคความรูและประสบการณที่ไดจากการบริการทางวิชาการมาประยุกตใช
ในรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคลอง โดยดําเนินการ ดังนี ้ 

1) ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
2) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรม (การถายทอดและปฏิบัติ) โดยใหนักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ ศึกษา คนควาทดลอง ฯลฯ รวมกับชุมชนทีเ่ปนกลุมเปาหมายในการบริการวิชาการ  
3) วัดและประเมินผลการเรียนรู  โดยอาจารยสังเกตพฤติกรรม รวมทั้งดําเนินการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
4) ผูสอนกับนักศึกษารวมกับกลุมรับบริการดําเนินการถอดบทเรียนการบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาความรวมมือหรือหาแนวทางพัฒนางานบริการวิชาการตอไป 
แบบที่ 2 แบบใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิ ชาการ/นักศกึษาสามารถายทอดความรู

ที่ไดจากการบริการวิชาการไดดวยตนเอง มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ ดังนี้   
1) กําหนดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการและพิจารณารายวชิาที่สอดคลองกับความรู

จากการบริการวิชาการ/อาจเปดรายวิชาใหมจากองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ 
2) ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
3) ฝกปฏิบัตนิักศึกษา โดยใหนักศึกษาคนควาและเรียนรู เพื่ออภปิรายสถานการณพรอมทั้ง

การคนพบองคความรู/เทคนิคการบริการวิชาการดวยการปฏิบัติจริง จนสามารถถายทอดความรูได 



16 

 

4) มอบหมายงานใหนกัศึกษามีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการกับชุมชน 
เชน รวมเปนผูชวยวิทยากร หรือ ใหลงพื้นที่ชุมชนดําเนินงานบริการทางวชิาการ โดยใหนักศึกษาเปน
ผูถายทอดวิธีการ/เทคนิคเอง 

5) วัดและประเมินผลการเรียนรู โดยใหนักศึกษาประเมินผลงานตนเอง รวมทั้งจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ และใหสังเกตสังเกตพฤติกรรมรวมทั้ง  
วัดและประเมินผลจากผลงานนักศึกษา 

6) ผูสอนกับนักศึกษารวมกับกลุมรับบริการดําเนินการถอดบทเรียนการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนารวมมือหรือแนวทางพัฒนางานบริการวชิาการตอไป 
 
แนวทางการนํางานบริการทางวิชาการแกสังคมมาบูรณาการกับการวิจัย 
 

1. วัตถุประสงค เพื่อใหการบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการวิจัยโดยสามารถนําผลงานวิจยัไปสู
การแกปญหาหรือกอใหเกิดประโยชนกับชุมชนอยางเปนรูปธรรม และเพื่อใหผูสอนนําองคความรู 
หรือประเด็นปญหาที่พบระหวางการใหบริการวิชาการ มาพัฒนาหรือสรางเปนโจทย  

 

2. แนวปฏิบัต ิ
1) การใหบริการวิชาการควรใสเนื้อหาและผลงานวิจัยลงในเอกสารประกอบการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 
2) นําปญหาที่ไดรับทราบจากผู รับบริการวิชาการ หรือจากการใหบริการทางวิชาการแก

สังคมมากําหนดเปนหัวขอวิจัยหรือหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษาในวิชาเรียน 
3) รูปแบบ/ลักษณะ/วิธีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยสามารถดําเนินการได  

2 รูปแบบ/วิธี ดังนี้ 
แบบที่ 1 การนําองคความรู/ผลงานวิจัยไปใหบริการวิชาการกับชุมชน/กลุมเปาหมาย        

มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี ้
1) เขียนวัตถุประสงคการวิจัยในโครงการใหชัดเจนวาจะนําผลสวนใดของงานวิจัยไปใช

ประโยชนกับกลุมเปาหมายอยางไรและกับกลุมไหน  
2) ระหวางการดําเนินงานที่มีการนําผลงานวจิัยไปบริการวชิาการกับชมุชน/กลุมเปาหมายให

ทําการบันทึกการประชุมการตดิตอประสานงาน ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน 
3) ใหคําปรึกษา แนะนํา และติดตามการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในพื้นที่จริงโดยการ

บันทึกภาพและจัดทํารายงาน 
4) ใหชุมชน/หนวยงาน/กลุมเปาหมายที่รับบริการวิชาการจากผลงานวิจัยลงนามในบันทึก

หรือทําหนังสือยืนยันการนําไปใชประโยชน 
5) ดําเนินการติดตามและประเมินผลการนําองคความรูจากงานวิจัยไปใชจริงจากชุมชน 
แบบที่ 2 การสรางโจทยวิจัยจากประเด็นปญหาที่พบระหวางการบริการวิชาการมีขั้นตอน

และวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
1) นําประเด็น ขอสงสัยปญหา ที่เกิดขึ้นในระหวางการใหบริการวิชาการมาวเิคราะห 
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2) พัฒนาโจทยวิจัยขนาดเล็กหลาย ๆ หัวขอที่สามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จในป
เดียวกันซึ่งอาจารยสามารถดําเนินการวิจัยเอง หรืออาจนําโจทยวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนโดยมอบหมายโจท ยวิจัยที่เปนหัวขอยอยใหนักศึกษาไดทําปญหาพิเศษ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
กระบวนการวิจัย 

3) ดําเนนิงานวิจัยหากตองลงไปทํางานวิจัยหรือรวบรวมขอมูลการวิจัยเพิ่มเติมขอมูลลงใน
พื้นที่/กับกลุมเปาหมายใหทําการสรุปหรือจดบันทึก ประสานงาน/ปรึกษาหารือกับชุมชน 

4) เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นแลวนําองคความรู /ผลงานวิจัยไปบริการวิชาการตามขั้นตอนของ
แบบที่ 1 ตอไป 

5) ดําเนินการตดิตามและประเมินผลการนําองคความรูจากงานวิจัยไปใชจริงจากชุมชน 
 



สวนที่ 6 
การติดตามและประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 

 
เมื่อหนวยงานและผู รับผิดชอบดําเนินการโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้น และไดจัดทํา

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการแลว ผูรับผิดชอบโครงการควรจะดําเนินการติดตามผลจาก
การจัดโครงการภายหลังเสร็จสิ้นเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการ/
ชมุชน/องคกรหรือหนวยงานผูรับบริการ  
 
การติดตามและประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 

การติดตามและประเมินผลสําเรจ็การบรูณาการโครงการควรดําเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
แลวอยางนอย 1 เดือน แตไมควรเกิน 3 เดือน  ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ  

1. สวนของผู จัดทําโครงการ  ดําเนินการติดตามและประเมินผลความสําเร็จในประเด็น
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เชน การการนําไปตอยอดสู 
งานวิจัย การเขียนเปนตํารา/หนังสือ/บทความ การจัดใหเปนสวนหนึ่งของรายวิชาที่สอนโดยใช
แบบฟอรม วบ.003   

2. สวนของผูรับบริการ จะติดตามในประเด็นของการนําไปใชประโยชนจริงและสามารถเสรมิ
สรางความเขมแข็งแกชมุชน ผลกระทบที่ตอเนื่องจากการเขารวมโครงการ เชน การนําไปประกอบ
อาชีพเพื่อสรางรายได สภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ชุมชนเกิดการรวมกลุม มีการดําเนินงานที่ตองเกิด
การเรียนรูรวมกันในชุมชนความสามารถในการพึ่งพาตนเองได สําหรับผูเขารวมโครงการ (วบ. 004) 
และ (วบ. 005) 

3. สวนของผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการตอสังคม จะติดตามในประเด็นของการ
ชี้นําและแกไขปญหาสังคมทั้งภายในมหาวทิยาลัยและภายนอก เชน การแกไขปญหายาเสพติด การ
แกไขปญหาความขัดแยง การสรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การสงเสริมความรักชาติ   

โดยแนวทางการติดตามผลในสวนของผูรับบริการและสวนของผลกระทบ สามารดําเนินงาน
ไดหลายรปูแบบขึ้นอยูกับความเหมาะสมในเรือ่งบุคลากร งบประมาณ และระยะเวลา ดังนี ้

1. การลงพื้นทีส่อบถามขอมลูจากกลุมตัวอยางเขารวมโครงการ 
2. การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย/อเีมล/อื่นๆ ไปยังกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการ 
3. การสอบถามขอมลูทางโทรศัพทจากกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการ 
ทั้งนี้เพื่อการใหการดําเนินงานติดตามและประเมินผลสําเร็จการบูรณาการโครงการบริการ

วชิาการเปนไปในทศิทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ สามารถเก็บขอมูลหลักฐานการ
ดําเนินงานตดิตามไดตามแบบฟอรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเสนอไว   
 
 
 



สวนที่ 7  
การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ 

 

เพื่อใหการรายงานผลโครงการบริการวิชาการเปนไปในรูปแบบเดียวกัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดกําหนดหัวขอการทําสรุปเลมรายงานสรุปผลโครงการ 
ประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังตอไปนี ้ 
 

บทสรุปผูบรหิาร  
สรปุการดําเนินงานทีม่ีการบูรณาการบริการวิชาการทีเ่ขากบัการเรียนการสอน การวิจัย  
หรือการเรียนการสอนและการวิจัย  
สวนที่ 1 สวนนํา  

1.1 การสํารวจความตองการรับบริการวิชาการแกสังคม 
1.2 ชื่อโครงการ/หนวยงานทีร่ับผิดชอบ 
1.3 หลักการและเหตุผล  
1.4 วัตถุประสงคของโครงการ 
1.5 ตัวชี้วัดความสําเรจ็/เปาหมาย  

สวนที่ 2 วิธีดําเนินการ  
2.1 กลุมเปาหมาย 
2.2 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป)   
2.3 สถานที่การจัดโครงการ  
2.4 เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมลู 
2.5 วิธีการเก็บดําเนินงาน 
2.6 การวิเคราะหขอมลู 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนที่ 4 สรุปผลการดําเนินการ  

3.1 สรปุผลการดําเนินงานโครงการ  
3.2 ความสําเรจ็ของโครงการตามวัตถุประสงค/ตัวชี้วัดความสําเร็จทีก่ําหนดไว 
3.3 ปญหา/อุปสรรค  
3.4 ขอเสนอแนะ  

สวนที่ 5 เอกสารประกอบการดําเนินงานโครงการ 
5.1 แบบเสนอโครงการที่ไดรบัการอนุมัตเิรียบรอยแลว 
5.2 เอกสาร มคอ. 3 (เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวของกับโครงการบริการวิชาการที่จัดข้ึน) 
5.3 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรบัจากโครงการบริการวิชาการที่นําไปตอยอดสูงานวิจัย 
5.4 ผลสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการแกสงัคมกบัการเรียนการสอน หรือการ

วิจัย หรือการเรียนการสอนและการวิจัย (วบ. 003) 
5.5 ผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสงัคม ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ (สําหรบัผูเขารวมโครงการ) (วบ. 004) 
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5.6 แบบสรุปขอมูลการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสังคม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (สําหรับผูรบัผิดชอบโครงการ) (วบ. 005) 

5.7 บันทึกตกลงความรวมมือ (MOU) หรือหลกัฐานที่แสดงถึงความรวมมือกบัชุมชน 
5.8 เอกสารเผยแพร เชน เอกสารเผยแพรบนเว็บไซต ใบปลิว แผนพับ หนงัสอืหลักสูตร  
5.9 เอกสารการพฒันาตามอัตลกัษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร  
5.10 ใบรายช่ือลงนามผูเขารวมโครงการ 
5.11 เอกสารประกอบการอบรม  
5.12 แบบประเมินโครงการ 
5.13 ภาพกิจกรรม (กอนดําเนินโครงการ/ระหวางดําเนินงาน/ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ) 
5.14 เอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
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ปกรายงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
 

(ตัวอยางปกนอก และ ปกใน) 
 

                       1 นิ้ว 
 
 

 

 
รายงานโครงการบริการวิชาการ 

 
ชื่อเรื่อง............................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ...........สกุล.................... 
สาขา...................คณะ......................... 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
ประจําปงบประมาณ ………. 

 
                                                                          1 นิว้ 

 
 

 

ตัวเขมขนาด 22 พอยท  
 

ตัวเขมขนาด 20 พอยท 

 
 
 

รูปภาพกจิกรรม/โครงการ 
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สันปกรายงาน 
 
 
 

 รายงานโครงการ...........................ชื่อผูรับผิดชอบ.........................    ป พ.ศ.........  
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งคากระดาษเน้ือหารายงาน 
 กระดาษพิมพขนาด A4  
 ตั้งระยะขอบ ดังนี ้
  บน : 1.5 นิ้ว ลาง : 1 นิ้ว 
  ซาย : 1.5 นิ้ว ขวา : 1 นิ้ว 
 

หมายเหต:ุ สีของปกเลมรายงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ใหจัดทําตาม
สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 นิ้ว 1 นิ้ว 

ตัวปกติขนาด 16 พอยท ใชตามปงบประมาณที่ไดรับ 
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สารบัญ 
< เวน 1 บรรทัด ขนาด 18 พอยท>        

หนา 
บทสรุปผูบรหิาร ................................................................................................................................ ก 
สรปุการดําเนินงานทีม่ีการบูรณาการบริการวิชาการทีเ่ขากบัการเรียนการสอน การวิจัย หรือการ
เรียนการสอนและการวิจัย ................................................................................................................. ข 
สวนที ่1 สวนนํา .......................................................................................................................... 1 

  1.1 การสํารวจความตองการของชุมชนในการรบับริการวิชาการ ............................... 1 
  1.2 ชื่อโครงการ/หนวยงานทีร่ับผิดชอบ .................................................................... 2 
  1.3 หลักการและเหตุผล ............................................................................................ 2 
  1.4 วัตถุประสงคของโครงการ ................................................................................... 3 
  1.5 ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ............................................................................................. 3 
  1.6 เปาหมาย ............................................................................................................ 4 

สวนที ่2 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................ 5 
   2.1 กลุมเปาหมาย ........................................................................................................ 5 
   2.2 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ................................................................................ 5 
   2.3 สถานที่การจัดโครงการ .......................................................................................... 6 
   2.4 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล ................................................................................ 6 
   2.5 วิธีการเก็บดําเนินงาน ............................................................................................. 6 
   2.6 การวิเคราะหขอมูล ................................................................................................. 6 
สวนที ่3  ผลการดําเนินงาน.......................................................................................................... 6 
สวนที ่4  สรปุผลการดําเนินการ ................................................................................................... 7 

  4.1  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ............................................................................. 7 
 4.2  ความสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค/ตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว ......... 10 
 4.3  ปญหา/อุปสรรค .................................................................................................. 13 

 4.4  ขอเสนอแนะ ....................................................................................................... 13 
สวนที่ 5 เอกสารประกอบการดําเนินโครงการ........................................................................... 20 

  5.1  แบบเสนอโครงการที่ไดรับการอนมุัติเรียบรอยแลว ............................................. 20 
 5.2  เอกสารการบูรณาการกบัการเรียนการสอน (มคอ.3 รหสัวิชา.......รายวิชา.......)  26 
 5.3  เอกสารการบูรณาการเขากบังานวิจัย .................................................................. 26 
 5.4 ผลสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการแกสงัคมกบัการเรียนการสอน หรือการ 

วิจัย หรือการเรียนการสอนและการวิจัย (วบ.003) ............................................. 28 
5.5 ผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสงัคม ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ (สําหรบัผูเขารวมโครงการ) (วบ. 004)................28 
5.6 แบบสรุปขอมูลการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสังคม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (สําหรับผูรบัผิดชอบโครงการ) (วบ. 005).....28 

ตัวเขมขนาด 20 พอยท ตัวเลขหลักหนวยตรง
สระ  า 

ตั้งแท็บไปที่ 2 ซม. 

ตั้งแท็บไปที่ 3 ซม. 
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สวนที่ 1 
 สวนนํา 

< เวน 1 บรรทัด ขนาด 20 พอยท >                                      
1.1 การสาํรวจความตองการของชุมชนในการรับบริการวิชาการ     
   (กลาวถึงการสํารวจความตองการ กลุมเปาหมายที่ทําการสํารวจ ผลการสํารวจ ประเด็นสําคญั  
ที่จะศึกษา โดยเขียนใหกะทัดรัดชัดเจน)       

<   เวน 1 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท> 

1.2 ชื่อโครงการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 (กลาวถึงชื่อโครงการที่รบัผิดชอบ หนวยงานที่ดูแล) 

<   เวน 1 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท> 

1.3 หลักการและเหตุผล 
  (กลาวถึง ความเปนมา และความสําคัญของเรื่อง ประเด็นทีจ่ะศึกษาหรือปญหาที่ตองใหบรกิาร 
โดยเขียนใหมีความกระชับ ชัดเจน) 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1  ซม. ตั้งแท็บไวที่ 1 ซม. 

1.5 นิ้ว 0.75 นิ้ว 

เลขหนา้ 
0.5 นิ้ว 

ตัวเขมขนาด 20 พอยท 
 ตัวเขมขนาด 20 พอยท 

 
ตัวเขมขนาด 16 พอยท 

 

ตัวปกติขนาด 16 พอยท 
 

1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
 
(ตัวอยางการจัดวางรูป) 
……………………………………………………… (เนื้อความที่บรรยายมากอน)…………….. 
(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท) 

 

 
 

ภาพที่ 1 วิทยากรบรรยายการพฒันาผลิตภัณฑหัตถกรรมเครื่องตกแตงบานทีท่ําจากตนกก 
 
 (เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 พอยท) 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผูเขารวมโครงการรวมใจกันขนกอนหินเพื่อทําฝายชะลอน้ําในบริเวณปาชุมชน 
บานพัฒนวรพงษ ต. ริมสีมวง อ. เขาคอ จ. เพชรบรูณ 

 
 



 

 

สวนที่ 8  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยหลักเกณฑการใหบริการทางวิชาการ 

แกสังคม การดําเนินงาน และการรายงาน 
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ภาคผนวก ก 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอรมเสนอโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ  

(วบ.001/1 วบ.001/2 และ วบ.001/3) 
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แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. ……….. 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

 (โครงการอบรมระยะสั้น) 
******************************************** 

โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอที่สอดคลองกับโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอรับงบประมาณ 
 

1. กลุมเรื่อง 
[  ] สงเสริมวิชาชีพคร/ูอาชีพและเพิม่รายได 

การพัฒนาองคกร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาสงเสริมภูมปิญญาทองถิ่นเพื่อเพิ่มรายได 
การพัฒนาอาชีพเพื่อสงเสริมเศรษฐกจิชมุชน 
การบริหารจัดการองคกรเพื่อพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพ 
 

 [  ] การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรและพลังงานสิ่งแวดลอม 
การประหยัดพลงังานและสิง่แวดลอม 
การพัฒนาความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การเสรมิสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรและบรหิารจัดการน้ํา 
การสงเสรมิเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม 
 

[  ] การเตรียมความพรอมสูการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน 
การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
การเตรียมความพรอมดานภาษาสูประชาคมอาเซียน 
การสงเสรมิและอนุรักษศลิปวฒันธรรมไทยสูอาเซียน 
การเตรียมความพรอม ICT สูชุมชน 
 

[  ] การสงเสริมสุขภาพชมุชนและลดอุบัติภัย ตานภัยยาเสพติด 
 การปองกันและแกไขอุบัติภัย 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 การสงเสริมชุมชนลดปญหายาเสพติด 
 การสงเสริมกฎหมายสูชุมชน 
การเตรียมความพรอมจากแผนดินไหว 

 

2. พื้นที่เปาหมาย 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………... 
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 
 
 

วบ.001/1 
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1. ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................  
ชื่อเรื่องสําหรับการอบรมระยะสั้น.................................................................................................... 
 

2. ลักษณะของโครงการ      
[  ]  ใหม  
[  ] ตอเนื่อง (ตั้งแต 2 ปขึ้นไป) ระบุช่ือโครงการ..................................………………………………….…… 
[  ]  ยั่งยืน (ตั้งแต 5 ปขึ้นไป) ระบุชื่อโครงการ......................................………………………………….…… 

 

3. อัตราคาลงทะเบียน............................................................บาท/คน   
 

4. ชื่อหัวหนาโครงการ  
ตําแหนง    [  ] ขาราชการ   [  ] พนักงานมหาวทิยาลัย สายวิชาการ    [  ] อาจารยประจําพเิศษ  
สาขา/ฝาย......................................................................................................................................... 
คณะ/สํานัก/สถาบัน..................................................................โทรศัพท.......................................... 
โทรศัพทมือถือ............................โทรสาร...................................E-mail…………………………………….. 

 

5. ผูรวมโครงการ 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

(ทางวิชาการ/บริหาร) 
หมายเลข 
โทรศัพท 

อีเมล 

     
     
     

 
 

6. โครงการที่เสนอขอบูรณาการเขากับ 
[  ] การเรียนการสอน รหัสวิชา.............................วิชา........................................จํานวน นศ.......คน 

      รหัสวิชา.............................วิชา........................................จํานวน นศ.......คน 
     หมายเหตุ: อาจารยนําความรูจากการบริการวิชาการไปสอน ซึ่งตองระบุชื่อโครงการไวในแผนการสอน มคอ.3 
 

[  ] การวิจัย เรื่อง.................................................................................................................................. 
     ทุนวิจัยประเภท………….…………………………………………………………ปงบประมาณ…………..…..…….. 
หมายเหตุ: ตองระบุชื่อโครงการบริการวิชาการในเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณวาไดนําความรูมาพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัย 
 

7. หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปญหา (โปรดเขียนขอมูลใหครบท้ัง 2 ประเด็น) 
      (ระบุความสําคัญของเรื่องที่จะทําโครงการ)……………………………………….…………………..……...………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          (ระบุขอมูลปญหาที่จําเปนเรงดวนเพื่อทําโครงการ)……………………………………………………………..………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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8. วัตถุประสงค (สอดคลองกับหลักการและเหตุผล) 
1) ……………………………….…………………………………………………………..………………………………..……… 
2) …………………………………………….……………………………………………..………………………………..……… 
 

9. ตัวชี้วัด (สอดคลองกับวัตถุประสงค) 
1)  เชิงปริมาณ (จํานวน/คน)…………………………………………………..………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  เชิงคุณภาพ (ระดับคุณภาพ)…………………………..…………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 

10. กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ (ระบุชื่อกลุม/หนวยงาน/องคกร และจํานวนคนเขาอบรม) 
[  ] หนวยงานภาครัฐ จํานวน..............คน [  ] หนวยงานภาคเอกชน จํานวน..............คน  
[  ] รัฐวิสาหกจิ จํานวน..............คน  [  ] ประชาชนทั่วไป จํานวน..............คน  
[  ] อื่นๆ......................จํานวน..............คน 
หมายเหตุ: ผูเขารวมโครงการเปนบุคคลภายในไดไมเกิน รอยละ 20 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด 
 

11. ระยะเวลาที่ดําเนินการ  
[  ] ต.ค. - ธ.ค. .....     [  ] ม.ค. - ก.พ. ......      [  ] มี.ค. - เม.ย. ...... 
[  ] พ.ค. - มิ.ย. .....      [  ] ก.ค. - ส.ค. ......    
ระยะเวลาทีจ่ัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เดอืน..................................................................... 

    วันเริ่มตนโครงการ..................................... วันสิ้นสุดโครงการ ......................................................... 
หมายเหตุ: (ผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดโครงการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของปงบประมาณนั้น) 

 

12. สถานที่ดําเนินการ......................................................................................................................... 
 

13. วิธีการดําเนินการ (โปรดระบุขั้นตอน) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. …. พ.ศ…….. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. 

            
            
            
            
            
            
            

หมายเหตุ: ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
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14. งบประมาณที่ไดรับ................................................บาท (เสนอเปนตาราง ดังนี)้ 
รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) 

1) คาตอบแทน เชน 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาเบี้ยเลี้ยง 

2) คาใชสอย เชน 
- คาปายเวท ี
- คาเชาที่พัก (จํานวนคน/จํานวนวัน)  
- คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม 
- คาอาหารกลางวัน 

3) คาวัสด ุเชน 
- คาวัสดุสํานักงาน 

 
       
 
 

ระบรุายละเอียดตอหนวย    
ใหชัดเจนตามระเบียบการ
เบิกจายกระทรวงการคลัง 

 

รวม   
หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

งบประมาณจากคาลงทะเบียน.......................................................บาท (เสนอเปนตาราง ดังนี้) 
รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) 

งบดําเนินงาน 
- คาใชจายตามที่จายจริง 

 
 

    
     ระบุรายละเอียดตอหนวย        
     ใหชัดเจนตามระเบียบการ 
     เบิกจายกระทรวงการคลัง 

 

รวมคาใชจาย  
หักเงินคาลงทะเบียนเขาเปนรายไดเขามหาวิทยาลัย 20%  
รวมคาใชจาย  

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ (สอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด) 
เชิงปริมาณ ตัวอยางเชน 

1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ  80 ของจํานวนกลุมเปาหมายทัง้หมด 
2) บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคไมต่ํากวารอยละ 80  
3) ผูเขารวมโครงการมีความพงึพอใจเฉลี่ยอยูในระดับไมนอยกวา 3.51 

 เชิงคุณภาพ ตัวอยางเชน  
1) มีการบูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจัย เชน การตอยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตาํรา ขยายผลไปสูการปรับปรุงรายวิชา 

หรือ การนําไปสูการเปดรายวิชาใหม (สกอ.5.1) (สมศ.8) 
2) มีการบูรณาการกบัการวิจัย เชน การตอยอดพัฒนาไปเปนงานวิจัย (สกอ.5.1) (สมศ.8) 
3) เกิดประโยชน ผลกระทบ หรอืสรางคุณคาของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม (สกอ.5.2) (สมศ. 9) 
4) สามารถนําผลการประเมินดานประโยชนและผลกระทบไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกจิกรรมการใหบริการทางวิชาการ (สกอ.5.2) 
5) มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบรกิารทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในและเผยแพรสูสาธารณาชน (สกอ.5.2) 
6) มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองตามอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกรได (สมศ.9) 
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16. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  (สอดคลองกับผลที่คาดวาจะไดรับ) 

16.1 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันสุดทายของโครงการ) 
  จํานวนผูเขารวมโครงการ โปรดระบุ.................................................................................................................................. 
  บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค โปรดระบ.ุ..................................................................................................................... 
  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ โปรดระบ.ุ................................................................................................................... 
  ดานอื่นๆ โปรดระบ.ุ.......................................................................................................................................................... 

16.2 แผนการประเมินผลสําเร็จของโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานการประเมินผลสําเร็จตามระยะเวลาที่ระบุ) 

 ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยและนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ (วบ. 003) (สกอ. 5.1) เดือน……………………………พ.ศ...................................... 

- รายวิชา…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…….. 
- การวิจัย……………………………………………………..………………………….…………………………………………..……..……. 

 ประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน/องคกร ใหมีความเขมแข็งหลังเสร็จสิ้นโครงการ (วบ. 
004 และ วบ. 005) (สกอ. 5.2) (สมศ. 9) เดือน…………………………………..…………พ.ศ................................................. 

- ดาน………………………………………………………………………………………………………………………………………..……... 
- วิธีการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 ประเมินผลการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร (สมศ. 9) เดือน.............พ.ศ.......... 
-  เรื่อง .................................................................................................................................................................. 

 ประเมินผลดานอื่นๆ โปรดระบ.ุ...........................................................เดือน.....................................พ.ศ...................... 
 
 

                                           (ลงชื่อ).........................................ผูเสนอและรบัผิดชอบโครงการ 
                                                (................................................) 
                                                 ................./................./............. 
 
 
 
                                          (ลงชื่อ)............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                                               (..................................................) 
                                                   คณบด/ีผอ.สํานกั/สถาบัน 
 

 

 

 

                                           (ลงชื่อ)...........................................ผูกํากับดูแลโครงการ 
                                                (.................................................) 
                                               รองอธิการบดี............................... 
 

 

   (ลงชื่อ)..........................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา) 
                                             อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 
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แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ............ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

 (โครงการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ) 
******************************************** 

 

โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอท่ีสอดคลองกับโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอรับงบประมาณ 
 

1. จุดเนนและประเด็นชี้นําสังคม  
      เศรษฐกิจ 

บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย 

สุขภาพ  

การพรอมรับการเปนสมาชิกสงัคมอาเซียน 

 

2. ประเภทโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ8 ประเภท 

โครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

โครงการพัฒนาดานการเกษตร 

โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ 

โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข 

โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร 

สวัสดิการสงัคม/การศกึษา 

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ 

 
3. พื้นที่เปาหมาย 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 

 
 
 
 
 

วบ.001/2 
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1.  โครงการชุมชนตนแบบเพื่อสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

2. ลักษณะของโครงการ      
[  ]  ใหม………………………………………………………………………………………………….……………………………..……..…… 

[  ]  ตอเนื่อง (ตั้งแต 2 ปขึ้นไป) ระบุชื่อโครงการ........................………………………………..………….…… 
[  ]  ยั่งยืน (ตั้งแต 5 ปขึ้นไป) ระบุชื่อโครงการ............................………………………………………………… 

   

3. ชื่อหัวหนาโครงการ  
ตําแหนง     [  ] ขาราชการ   [  ] พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ    [  ] อาจารยประจําพเิศษ  
สาขา/ฝาย......................................................................................................................................... 
คณะ/สํานัก/สถาบัน.............................................................โทรศัพท............................................... 
โทรศัพทมือถือ...............................โทรสาร...............................E-mail…………………………..…………. 

 

4. ผูรวมโครงการ 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

(ทางวิชาการ/บริหาร) 
หมายเลข 
โทรศัพท 

อีเมล 

     
     
     

 
 

5. โครงการที่เสนอขอบรูณาการเขากับ 
[  ] การเรียนการสอน รหัสวิชา..........................วิชา..........................................จํานวน นศ.......คน 

      รหัสวิชา..........................วิชา...........................................จํานวน นศ.......คน 
     หมายเหตุ: อาจารยนําความรูจากการบริการวิชาการไปสอน ซึ่งตองระบุชื่อโครงการไวในแผนการสอน มคอ.3 
 

[  ] การวิจัย เรื่อง................................................................................................................................. 
     ทุนวิจัยประเภท………….……………………………………………………………ปงบประมาณ…………..…..…. 
หมายเหต:ุ ตองระบุชื่อโครงการบริการวิชาการในเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณวาไดนําความรูมาพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัย 
 

6. หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปญหา (โปรดเขียนขอมูลใหครบท้ัง 2 ประเด็น) 
      (ระบุความสําคัญของเรื่องที่จะทําโครงการ)…………….………………………...…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

         (ระบุขอมูลปญหาที่จําเปนเรงดวนเพื่อทําโครงการ)……………………………………………………….……………….… 
…………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. วัตถุประสงค  (สอดคลองกับหลักการและเหตุผล) 
1) ………………………………….………………………………………………………..……..………………………………… 
2) …………………………………………….……………………………………………..………..……………………………… 
3) ……………………………………………….…………………………………………..……..………………………………… 

8. ตัวชี้วัด (สอดคลองกับวัตถุประสงค) 
1) เชิงปริมาณ (จํานวน/คน)………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

2) เชิงคุณภาพ (ระดับคุณภาพ)……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ (อบรมใหกบัชุมชนทองถิ่น/สังคม พรอมระบผุูเขารวมโครงการและ
จํานวนคน) 
[  ] หนวยงานภาครัฐ จํานวน..............คน [  ] หนวยงานภาคเอกชน จํานวน..............คน  
[  ] รัฐวิสาหกจิ จํานวน..............คน  [  ] ประชาชนทั่วไป จํานวน..............คน  
[  ] อื่นๆ......................จํานวน..............คน 
หมายเหตุ: ผูเขารวมโครงการเปนบุคคลภายในไดไมเกิน รอยละ 20 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด 
 

10. ระยะเวลาที่ดําเนินการ  
[  ] ต.ค. - ธ.ค. ……     [  ] ม.ค. - ก.พ. ……      [  ] มี.ค. - เม.ย. ….. 
[  ] พ.ค. - มิ.ย. ……      [  ] ก.ค. - ส.ค. ……    
ระยะเวลาทีจ่ัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เดอืน..................................................................... 

    วันเริ่มตนโครงการ............................................... วันสิ้นสุดโครงการ ............................................... 
หมายเหตุ: (ผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดโครงการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของปงบประมาณนั้น) 

 

11. สถานที่ดําเนินการ......................................................................................................................... 
 

12. วิธีการดําเนินการ (โปรดระบุขั้นตอน) 
 พ.ศ………. พ.ศ. ……….. 

ขั้นตอน/กิจกรรม    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.    ม.ค.    ก.พ.    ม.ีค.    เม.ย.    พ.ค.    ม.ิย.    ก.ค.    ส.ค. 

            
            
            
            
            

หมายเหตุ: ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
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13. งบประมาณ................................................บาท (อาจเสนอเปนตาราง ดังนี้) 
รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) 

1) คาตอบแทน เชน 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาเบี้ยเลี้ยง 

2) คาใชสอย เชน 
- คาปายเวท ี
- คาเชาที่พัก (จํานวนคน/จํานวน

วัน)  
- คาน้ํามัน 
- คาพิมพตนฉบับเอกสารอบรม 
- คาเอกสาร 
- คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม 
- คาอาหารกลางวัน 
- คาจางสรุปผลโครงการ 

3) คาวัสด ุเชน 
- คาวัสดุสํานักงาน 
- คาแผนฟวเจอรบอรด 
- คาแบตเตอรี่ขนาด 12 V 
- คาวัสดุไฟฟา  
- คากระดาษเกียรติบัตร 
- วัสดุอื่นๆ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบรุายละเอียดตอหนวย    
ใหชัดเจนตามระเบียบการ
เบิกจายกระทรวงการคลัง 

 

รวม   
หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14. ผลที่คาดวาจะไดรับ (สอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด) 
เชิงปริมาณ ตัวอยางเชน 

1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ  80 ของจํานวนกลุมเปาหมายทัง้หมด 
2) บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคไมต่ํากวารอยละ 80  
3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับไมนอยกวา 3.51 

 เชิงคุณภาพ ตัวอยางเชน  
1) มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เชน การตอยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา ขยายผลไปสูการปรับปรุง

รายวิชา หรือ การนําไปสูการเปดรายวิชาใหม (สกอ.5.1) (สมศ.8) 
2) มีการบูรณาการกับการวิจัย เชน การตอยอดพัฒนาไปเปนงานวิจัย (สกอ.5.1) (สมศ.8) 
3) มีการดําเนินงานจากการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ตามที่ระบุไว วัตถปุระสงค และตัวชีว้ัด รวมทั้ง

ความสําเร็จของโครงการ (สมศ.18.2)   
4) มีประโยชนและผลกระทบที่สรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ (สมศ.18.2)   
5) ไดรับการยกยองระดับนานาชาติหรือนานาชาติ (สมศ.18.2)   
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15. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ (สอดคลองกับผลที่คาดวาจะไดรับ) 

15.1 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันสุดทายของโครงการ) 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ โปรดระบ.ุ.................................................................................................................................. 
 บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค โปรดระบ.ุ....................................................................................................................... 
 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ โปรดระบ.ุ..................................................................................................................... 
 ดานอื่นๆ โปรดระบ.ุ............................................................................................................................................................ 

15.2 แผนการประเมินผลสําเร็จของโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานการประเมินผลสําเร็จตามระยะเวลาที่ระบุ) 

  ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ (วบ. 003) (สกอ. 5.1) เดือน………………………………พ.ศ........................................... 

- รายวชิา…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
- การวิจัย………………………………………………………………………………………….………………………………………..……. 

  ประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน/องคกร ใหมีความเขมแข็งหลังเสร็จสิ้นโครงการ (วบ. 004 
และ วบ. 005) (สกอ. 5.2, สมศ. 9) เดือน……………………………………………….…..………………พ.ศ....................................... 

- ดาน………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
- วิธีการ ……………………………………………………………………………………………………………………….….……………….. 

 ประเมินผลการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร (สมศ. 9) เดือน..................พ.ศ.......... 
-  เรื่อง ................................................................................................................................................................... 

 ประเมินผลดานอื่นๆ โปรดระบุ...................................................................เดือน..................................พ.ศ....................... 

 
 
 

                                            (ลงชื่อ).........................................ผูเสนอและรับผิดชอบโครงการ 
                                                  (................................................) 
                                                  ................./................./............. 
 
 
                                            (ลงชื่อ).........................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                 (..................................................) 
                                                     คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน 
 

 

 

                                            (ลงชื่อ).........................................ผูกํากับดูแลโครงการ 
                                                  (..................................................) 
                                                 รองอธิการบดี.............................. 
 

 

   (ลงชื่อ).........................................ผูอนมุัติโครงการ 
                                               (รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา) 
                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 



41 
 

  แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ....... 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

 (โครงการทั่วไป) 
******************************************** 

โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอที่สอดคลองกับโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอรับงบประมาณ 
1. กลุมเรื่อง 

[  ] สงเสริมวิชาชีพครู/อาชีพและเพิม่รายได 
การพัฒนาองคกร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาสงเสริมภูมปิญญาทองถิ่นเพื่อเพิ่มรายได 
การพัฒนาอาชีพเพื่อสงเสริมเศรษฐกจิชมุชน 
การบริหารจัดการองคกรเพื่อพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพ 
 

 [  ] การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรและพลังงานสิ่งแวดลอม 
การประหยัดพลงังานและสิง่แวดลอม 
การพัฒนาความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การเสรมิสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรและบรหิารจัดการน้ํา 
การสงเสรมิเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม 
 

[  ] การเตรียมความพรอมสูการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน 
การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
การเตรียมความพรอมดานภาษาสูประชาคมอาเซียน 
การสงเสรมิและอนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทยสูอาเซียน 
การเตรียมความพรอม ICT สูชุมชน 
 

[  ] การสงเสริมสุขภาพชมุชนและลดอุบัติภัย ตานภัยยาเสพติด 
 การปองกันและแกไขอุบัติภัย 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 การสงเสริมชุมชนลดปญหายาเสพติด 
 การสงเสริมกฎหมายสูชุมชน 
การเตรียมความพรอมจากแผนดินไหว 

 

[  ] การสงเสริมการศึกษาและเรยีนรูตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

การพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการเรียนรูสูชุมชน 
 

2. พื้นที่เปาหมาย 
…   …………………. 

…………………. 
…………………. 
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 

วบ. 001/3 
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1.  ชื่อโครงการ  
 

2. ลักษณะของโครงการ      
[  ]  ใหม  
[  ]   ตอเนื่อง (ตั้งแต 2 ปขึ้นไป) ระบุชื่อโครงการ..................................………………………………….…… 
[  ]  ยั่งยืน (ตั้งแต 5 ปขึ้นไป) ระบุชื่อโครงการ......................................………………………………….…… 

   
3. ชื่อหัวหนาโครงการ  

ตําแหนง     [  ] ขาราชการ   [  ] พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ    [  ] อาจารยประจําพเิศษ  
สาขา/ฝาย......................................................................................................................................... 
คณะ/สํานัก/สถาบัน..............................................................โทรศัพท.............................................. 
โทรศัพทมือถือ...........................โทรสาร................................E-mail………………………………..……….. 

 

4. ผูรวมโครงการ 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

(ทางวิชาการ/บริหาร) 
หมายเลข 
โทรศัพท 

อีเมล 

     
     
     

 
 

5. โครงการที่เสนอขอบูรณาการเขากับ 
[  ] การเรียนการสอน รหัสวิชา...........................วิชา.........................................จํานวน นศ.......คน 

      รหัสวิชา............................วิชา.........................................จํานวน นศ.......คน 
     หมายเหตุ: อาจารยนําความรูจากการบริการวิชาการไปสอน ซึ่งตองระบุชื่อโครงการไวในแผนการสอน มคอ.3 
 

[  ] การวิจัย เรื่อง.................................................................................................................................. 
     ทุนวิจัยประเภท………………………………….…………………………………ปงบประมาณ…………..…..…….. 
หมายเหต:ุ ตองระบุชื่อโครงการบริการวิชาการในเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณวาไดนําความรูมาพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัย 
 

6. หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปญหา (โปรดเขียนขอมูลใหครบท้ัง 2 ประเด็น) 
      (ระบุความสําคัญของเรื่องที่จะทําโครงการ)…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     (ระบุขอมูลปญหาที่จําเปนเรงดวนเพื่อทําโครงการ)………..…………………………………………….…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. วัตถุประสงค (สอดคลองกับหลักการและเหตุผล) 
1) …………………………………….………………………….………………………………………..…….…………..………………………… 

2) ……………………………………………….…………………………………………………………….………………..……………………… 

3) ………………………………………………….………………………………………..……………………..……………..…………………… 

8. ตัวชี้วัด (สอดคลองกับวัตถุประสงค) 
1) เชิงปริมาณ (จํานวน/คน)…………………………………………..……………………………………………….……..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) เชิงคุณภาพ (ระดับคุณภาพ)…………………………………………………………………………….…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ (อบรมใหกับชุมชนทองถิ่น/สังคม พรอมระบุผูเขารวมโครงการและจํานวนคน) 
[  ] หนวยงานภาครัฐ จํานวน..............คน [  ] หนวยงานภาคเอกชน จํานวน..............คน  
[  ] รัฐวิสาหกจิ จํานวน..............คน  [  ] ประชาชนทั่วไป จํานวน..............คน  
[  ] อื่นๆ......................จํานวน..............คน 
หมายเหตุ: ผูเขารวมโครงการเปนบุคคลภายในไดไมเกิน รอยละ 20 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด 

 

10.  ระยะเวลาที่ดําเนินการ  
[  ] ต.ค. - ธ.ค. ….…..     [  ] ม.ค. - ก.พ. ……….      [  ] มี.ค. - เม.ย. …………. 
[  ] พ.ค. - มิ.ย. ……     [  ] ก.ค. - ส.ค. ……….    
ระยะเวลาทีจ่ัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เดอืน............................................................................... 

    วันเริ่มตนโครงการ................................................. วันสิ้นสุดโครงการ .......................................................... 
หมายเหตุ: (ผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดโครงการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของปงบประมาณนั้น) 

 

11. สถานที่ดําเนินการ........................................................................................................................................... 
 

12. วิธีการดําเนินการ (โปรดระบุขั้นตอน) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. ………… พ.ศ………. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. 

            
            
            
            
            
            

หมายเหตุ: ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
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13. งบประมาณ................................................บาท (อาจเสนอเปนตาราง ดังนี้) 
รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) 

1) คาตอบแทน เชน 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาเบี้ยเลี้ยง 

2) คาใชสอย เชน 
- คาจางทําปายเวท ี
- คาเชาที่พัก (จํานวนคน/จํานวน

วัน)  
- คาน้ํามัน 
- คาพิมพตนฉบับเอกสารอบรม 
- คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม 
- คาอาหารกลางวัน 
- คาจางเอกสารประกอบการอบรม 

3) คาวัสด ุเชน 
- คาวัสดุสํานักงาน 
- คาแผนฟวเจอรบอรด 
- คาแบตเตอรี ่
- คาอุปกรณไฟฟา 
- คากระดาษเกียรติบัตร 
- คากระดาษส ี
- วัสดุอื่นๆ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบรุายละเอียดตอหนวย    
ใหชัดเจนตามระเบียบการ
เบิกจายกระทรวงการคลัง 

 

รวม   
หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14. ผลที่คาดวาจะไดรับ (สอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด) 
เชิงปริมาณ ตัวอยางเชน 

1) จาํนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ  80 ของจํานวนกลุมเปาหมายทัง้หมด 
2) บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคไมต่ํากวารอยละ 80  

 3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับไมนอยกวา 3.51 

 เชิงคุณภาพ ตัวอยางเชน  
1) มีการบูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจัย เชน การตอยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตาํรา ขยายผลไปสูการปรับปรุงรายวิชา 

หรือ การนําไปสูการเปดรายวิชาใหม (สกอ.5.1) (สมศ.8) 
2) มีการบูรณาการกบัการวิจัย เชน การตอยอดพัฒนาไปเปนงานวิจัย (สกอ.5.1) (สมศ.8) 
3) เกิดประโยชน ผลกระทบ หรอืสรางคุณคาของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม (สกอ.5.2) (สมศ. 9) 
4) สามารถนําผลการประเมินดานประโยชนและผลกระทบไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกจิกรรมการใหบริการทางวิชาการ (สกอ.5.2) 
5) มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบรกิารทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในและเผยแพรสูสาธารณาชน (สกอ.5.2) 
6) มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองตามอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกรได (สมศ.9) 
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15. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ (สอดคลองกับผลที่คาดวาจะไดรับ) 

15.1 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันสุดทายของโครงการ) 

 จํานวนผูเขารวมโครงการ โปรดระบ.ุ.................................................................................................................................. 
 บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค โปรดระบ.ุ....................................................................................................................... 
 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ โปรดระบ.ุ..................................................................................................................... 
 ดานอื่นๆ โปรดระบ.ุ............................................................................................................................................................ 

15.2 แผนการประเมินผลสําเร็จของโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานการประเมินผลสําเร็จตามระยะเวลาที่ระบุ) 

 ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ (วบ. 003) (สกอ. 5.1) เดือน……………………..……………พ.ศ......................................... 
- รายวิชา…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
- การวิจัย…………………………………………………………………………………………………..….………………………………………...……. 

  ประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน/องคกร ใหมีความเขมแข็งหลังเสร็จสิ้นโครงการ (วบ. 004 
และ วบ. 005) (สกอ. 5.2) (สมศ. 9) เดือน……………………………………..…..……..………พ.ศ................................................. 
- ดาน……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……... 
- วิธีการ ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 ประเมินผลการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร (สมศ. 9) เดือน..............พ.ศ.............. 
-  เรื่อง .............................................................................................................................................................................. 

 ประเมินผลดานอื่นๆ โปรดระบ.ุ...................................................................เดือน..................................พ.ศ...................... 
 

 

                                          (ลงชื่อ)............................................ผูเสนอและรับผิดชอบโครงการ 
                                                 (................................................) 
                                                 ................./................./............. 
 
 
                                           (ลงชื่อ)...........................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                   (................................................) 
                                                       คณบดี/ผอ.สาํนัก/สถาบัน 
 

 

 

 

                                           (ลงชื่อ)............................................ผูกํากับดูแลโครงการ 
                                                  (....................................................) 
                                                รองอธิการบดี.................................... 
 

 

 

           (ลงชื่อ)............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                (รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา) 
                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมขออนุมัติดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมใชเงินงบประมาณ   
(วบ.001/4) 
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โครงการใชเงนิงบประมาณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ประเภทงบประมาณ     [      ] แผนดิน    [     ] บ.กศ.    [     ]  กศ.ปช.     [     ]  อื่น ๆ 

 
ชื่อโครงการ                
ผลผลิตหลัก               
ผูรับผิดชอบโครงการ            
สาขา/ฝาย                         
คณะ/สํานัก/สถาบัน                      โทรศัพท        
            

 

1. หลักการและเหตุผล 
            
            
            
             
             
2. วัตถุประสงค 

2.1              
 2.2              
3. ลักษณะโครงการ 
  โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง    โครงการยัง่ยืน 
4. ผูรวมโครงการ 

4.1 ชื่อ   สกุล   .ตําแหนง  โทรศัพท 
4.2 ชื่อ   สกุล   .ตําแหนง  โทรศัพท 
4.3 ชื่อ   สกุล   .ตําแหนง  โทรศัพท 

5. การบูรณาการเขากับ 
  ไมมี   
  การเรียนการสอน  
   รหสัวิชา    วิชา    จํานวน นศ. คน 
      รหัสวิชา    วิชา    จํานวน นศ. คน 
  การวิจัย 
      เรื่อง            

ทุนวิจัย ประเภท                         ประจําปงบประมาณ                                           
   งบประมาณ   บาท 
  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
      เรื่อง           

งบประมาณ     บาท 

วบ. 001/4 
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6. กลุมเปาหมายการดาํเนินโครงการ 
          จํานวน  คน
  
7. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
             
8. ระยะเวลาและสถานทีด่ําเนินโครงการ 
             
             
9. ตัวชี้วัด : 

9.1 เชิงปริมาณ :  1.)         
2.)         

9.2 เชิงคุณภาพ :   1.)         
2.)         

10. กิจกรรมและแผนการดําเนินงาน : 

การ 
ดําเนินงาน 

พ.ศ…… พ.ศ…… 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             

 

11. งบประมาณ   
     งบประมาณทั้งสิ้น    บาท  โดยเบิกจายจากโครงการ  
    รหสังบประมาณ    มีรายละเอียดคาใชจาย ดังนี ้

1.        เปนเงิน     บาท 
2.        เปนเงิน     บาท 
3.        เปนเงิน     บาท 
4.        เปนเงิน     บาท 
5.        เปนเงิน     บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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12. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
12.1  ประเมินผลการจัดโครงการ         
             
12.2 แผนการประเมินผลสําเร็จของโครงการ (กรณีใชงบประมาณแผนดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูรับผิดชอบ
โครงการตองรายงานการประเมินผลสําเร็จตามระยะเวลาที่ระบ)ุ 
  ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยและ 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ (วบ.003) (สกอ.5.1)  

เดือน        พ.ศ.    
  - รายวิชา           
  - การวิจัย           
  ประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน/องคกร ใหมีความเขมแข็งหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
(วบ.004 และ วบ.005) (สกอ.5.2) (สมศ.9) 
 เดือน        พ.ศ.    
  - ดาน           
  - วิธีการ           
  ประเมินผลการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร (สมศ.9) 
  เดือน        พ.ศ.    
  - เรื่อง           
  ประเมินผลดานอื่น ๆ โปรดระบุ         
 เดือน       พ.ศ.     

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
13.1           
13.2            

  
    ลงชื่อ…………………………………………….ผูเสนอและรบัผิดชอบโครงการ 
              (…………………………………………….) 
                .………..…/.………..….. /…………… 
 

    ลงชื่อ…………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 
             (…………………………………………….) 
                       คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน 
 

    ลงชื่อ…………………………………………….ผูกํากบัดูแลโครงการ 
              (........................................................) 
           รองอธิการบดีฝาย............................. 
 

    ลงชื่อ…………………………………………….ผูอนุมัตโิครงการ 
         (รองศาสตราจารย ดร. เปรือ่ง  จันดา) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมอบรมหลักสูตรระยะส้ันสําหรับประชาสัมพันธโครงการบริการวิชาการ 
แกสังคมกับหนวยงานภายนอก (วบ.001/5) 
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คณะ/ศูยน/สํานัก .............................................................. 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 
จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

เรื่อง .......................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.วัตถุประสงค 
1..................................................................................................................................………………………………..………….. 

2. .................................................................................................................................………………………………………….. 

3. กลุมเปาหมาย 
  หนวยงานภาครัฐ  จํานวน……………คน    หนวยงานภาคเอกชน  จํานวน……………คน 
  รัฐวิสาหกิจ  จํานวน……………คน    ประชาชนทั่วไป  จํานวน……………คน  
  อื่น ๆ  จํานวน……………คน  

4. เน้ือหาวิชา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

5. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

6. วิทยากร 
 1..................................................................................................................................................................................... 

 2..................................................................................................................................................................................... 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1..................................................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................................................... 

8. คาลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 1. คาลงทะเบียนเปนเงิน................บาท (ตัวหนังสือ..............)  
 2. โอนเงินเขาบัญช.ี................................................................... 
 

หมายเหตุ: 
 1.กรุณาสงใบสมัครกอนการชําระเงินเพื่อสํารองที่นั่ง 
 2.ชําระคาลงทะเบียนกอน ..................................................... มิฉะนั้นถือวาสละสิทธิในการเขาอบรม 
 
 

วบ. 001/5 



52 
 

 

 

9. วัน เวลา และสถานที่ฝกอบรม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. วันเวลาในการสมัคร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. วิธีการสมัคร  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หมายเหต ุ: กรุณาเก็บหลักฐานการชําระเงินฉบับจริงไวเพื่อนํามาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันอบรม เพื่อรับ ใบเสร็จรับเงิน 

(หากผูสมัครไมถึง 10 คน ผูจัดขอยกเลิกการฝกอบรม โดยจะคืนเงินคาลงทะเบียนทั้งหมด) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

 

ตัวอยางกําหนดการ 
 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
การฝกอบรม เรื่อง .............................................................. 

ระหวางวันที่ ............................................ 
ณ ................................................................................................................................... 

 
วันที่ ...................................... 
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน    
08.45 - 09.00 น. พิธีเปด  
   โดย ......................................................... 
09.00 - 10.20 น. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ................................................. 
    วิทยากรโดย ........................................................  
10.20 - 10.30 น. รับประทานอาหารวาง 
10.30 - 12.10 น. เรื่อง .................................................  
   วิทยากรโดย ................................... 
12.10 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. เรื่อง ................................................. 
   วิทยากรโดย ....................................  
15.00 - 15.10 น. รับประทานอาหารวาง 
15.10 - 17.10 น. เรื่อง ................................................. 
   วิทยากรโดย ....................................  
 
วันที่ ....................................... 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน    
09.00 - 10.20 น. เรื่อง ................................................. 
    วิทยากรโดย .................................... 
10.20 - 10.30 น. รับประทานอาหารวาง 
10.30 - 12.10 น. เรื่อง .................................................  
   วิทยากรโดย ..................................... 
12.10 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. เรื่อง ................................................. 
   วิทยากรโดย ..................................... 
15.00 - 15.10 น. รับประทานอาหารวาง 
15.10 - 17.10 น. มอบเกียรติบัตรและปดการอบรม 
  
 
หมายเหตุ  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคม 
กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอนและการวิจัย  

(วบ.003) 
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แบบประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ 
การบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอนและการวิจัย 
คําชี้แจง  

ใหผูรับผิดชอบโครงการกรอกขอมูลที่ไดจากการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน
การสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอนและการวิจัยมาสรุปตามแบบฟอรมดังตอไปน้ี 
 

สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมิน 
ชื่อโครงการ........................................................................................................ประจําป................................. 
ผูรับผิดชอบโครงการ........................................................... สังกัด.................................................................... 
จัดวันที.่...................................................................... ณ................................................................................... 
กลุมเปาหมายและจํานวนของผูรับบริการ 

 หนวยงานภาครัฐ ระบุ...........................................................................................จํานวน........คน 
 หนวยงานภาคเอกชน ระบุ................................................................................... จํานวน........คน 
 รัฐวิสาหกิจ ระบุ.....................................................................................................จํานวน.......คน 
 ประชาชนทั่วไป ระบุ............................................................................................. จํานวน.......คน 
 อื่นๆ ระบุ................................................................................................................จํานวน.......คน 

      รวมกลุมเปาหมายและจํานวนผูรับบริการทัง้สิ้น              จํานวน.......คน 
 

สวนที่ 2 สรุปการประเมินผลสําเร็จ 
2.1 ความรูที่ใหบริการวชิาการแกสงัคม โดยสงัเขป 

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

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

............................................................................................................................................................. 
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  ผลการประเมินเปนคาเฉลีย่ มคีาเฉลีย่ความพงึพอใจในภาพรวมเทากบั....จากคะแนนเต็ม 5  คะแนน 
  ผลการประเมินรูปแบบอื่น  (กรณีไมสามารถระบุผลการประเมินเปนคาเฉลี่ยได) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

2.3 ขอเสนอแนะ/ความตองการของกลุมเปาหมาย 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

วบ.003 
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สวนที่ 3 ลกัษณะการบูรณาการ 

3.1 ลักษณะการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

3.1.1 การเรียนการสอน รหสัวิชา......................................รายวิชา............................................................ 
นักศึกษาชั้นปที.่.............................................................................................................................. 

  หัวขอที่บูรณาการ...................................(ใหระบุหัวขอที่บูรณาการใน มคอ.)................................. 
  3.1.2 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจยั  

  1)  การนํา   [  ] ความรู      [  ] ปญหา      [  ] ประสบการณ  
 เรื่อง................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................จากการใหบริการ
วิชาการกลับมาพฒันาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัยไดงานวิจยั
เรื่อง................................................................................................................................................ 
2) การนําความรูจากกระบวนการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ...........เรื่อง................................ 
............................................................................................มาบริการวิชาการแกสงัคมโครงการน้ี 

3.2 การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

หรือการเรียนการสอนและการวิจัย 
 3.2.1 ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  

        ความสําเร็จของการบูรณาการ          สําเร็จ                          ไมสําเร็จ  

แนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ  ไดแก
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

3.2.2 ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจยั  
  ความสําเร็จของการบูรณาการ          สําเร็จ                          ไมสําเร็จ  

แนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ  ไดแก
........................................................................................................................................................             
........................................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ.......................................................................                       
  (.............................................................................)                     

                                                                               ผูรับผิดชอบโครงการ   

 

ลงชื่อ.......................................................................                    
(.............................................................................) 

                                                               หัวหนาหนวยงาน 

วันที่ ...................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสังคม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (วบ.004 และ วบ.005) 
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แบบประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

(สําหรับผูเขารวมโครงการ) 
คําช้ีแจง 
 แบบประเมินฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเขารวมโครงการบริการวิชาการไดประเมินประโยชนหรือผลกระทบ         
การใหบริการวิชาการแกสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวาง 
 
ชื่อโครงการ......................................................................................ประจําป.............................................................. 
ผูรับผิดชอบโครงการ...........................................................................สังกัด................................................................ 
จัดวันที.่..........................................................................ณ........................................................................................... 
 
สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมิน 
เพศ   ชาย    หญิง 
ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี      อื่น ๆ................. 
อาชีพ ...................................................................................................... 
สวนที่ 2 ประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสังคม 

2.1 เปนโครงการที่ตรงตามความตองการของทานหรือไม 
 ใช    ไม    เพราะ................................................................................................................ 

2.2 เปนโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติไดแลวเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว สังคมหรือประกอบ
อาชีพได      หรือไม 

 ใช    ไม    เพราะ............................................................................................................... 
2.3 ทานสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปถายทอดใหผูอื่นไดหรือไม 

 ใช    ไม    เพราะ................................................................................................................ 
2.4 เปนโครงการที่ทําใหมีรายไดเพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพหลักหรือไม 

 ใช    ไม    เพราะ................................................................................................................. 
2.5 ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปสรางประโยชนใหแกชุมชนของทานไดอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ขอขอบคุณทุกทานทีใ่หความรวมมือตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี ้

 
 

วบ. 004 
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แบบสรุปขอมูลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
(สําหรับผูรับผิดชอบโครงการ) 

คําช้ีแจง 
 ใหผูรับผิดชอบโครงการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแก
สังคม     มาสรุปตามแบบฟอรมดังตอไปน้ี 
 
สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมิน 
ชื่อโครงการ........................................................................................ประจําป............................................................. 
ผูรับผิดชอบโครงการ..................................................................สังกัด......................................................................... 
จัดวันที.่........................................................ณ............................................................................................................. 
งบประมาณที่ใช....................................................................................................................................................บาท 
จํานวนผูประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการแกสังคม...........................................................คน 
 
สวนที่ 2 สรุปประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการวิชาการ 
 

ประเด็นทีป่ระเมิน สรุปขอมูลที่ไดรับจากชุมชน 
2.1 เปนโครงการที่ตรงตามความตองการของ

ผูรับบริการหรือไม 
 

 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
…………………………..……………………………………………. 

2.2 เปนโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติไดแลวเกิด
ประโยชนตอตนเองและครอบครัว สงัคม 
หรือประกอบอาชีพไดหรือไม 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

2.3 ผูรับบริการสามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปถายทอดใหผูอืน่ได
หรือไม 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
…………………………..……………………………………………. 
…………………………..……………………………………………. 

2.4 เปนโครงการที่ทําใหมีรายไดเพิ่มเติมจากการ
ประกอบอาชพีหลักหรือไม 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

วบ. 005 
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ประเด็นทีป่ระเมิน สรุปขอมูลที่ไดรับจากชุมชน 
………………………………………………………………………….. 

2.5 ผูรับบริการสามารถนําความรูที่ไดรับไปสราง
ประโยชนใหแกชุมชนของตนเองไดอยางไร 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ.............................................................................. 
    

(.............................................................................) 
          ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ.............................................................................. 

    
(..............................................................................) 

             หัวหนาหนวยงาน 
 
 

วันที่......................./........................../.......................... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอยางแบบการประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวอยางแบบสํารวจความตองการรับบริการทางวิชาการแกสังคม 
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แบบสํารวจความตองการรับบริการวิชาการแกชุมชน 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
คําชี้แจง แบบสํารวจฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการในการจัดโครงการบริการวิชาการ       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งจะนําผลการสํารวจมาวิเคราะหหาความตองการการใหบริการชุมชน
และทองถิ่น เพื่อเสริมสราง และพัฒนาความเปนอยูของคนในทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
 
แบบสํารวจ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 

สวนที่ 2 ความตองการดานเนื้อหาการขอรบับริการอบรม  
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 สวนที่ 4 ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสํารวจ 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
  ชาย      หญิง 

2. อาย ุ
  ต่ํากวา 20 ป     21-30 ป    31-40 ป  
  41-50 ป     51-60 ป    61 ปขึ้นไป 

3. การศึกษา 
 ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส. 
 ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 
 พนักงานบริษัท/ลูกจาง   นักเรียน/นักศึกษา 
 อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความตองการในการฝกอบรมโครงการบริการวิชาการ 
เรื่องประเด็นการบริการวิชาการที่ทานสนใจ 4 เรื่อง โดยใสตัวเลขเรียงลําดับความตองการ โดย 1 ตองการมาก
ที่สุด เลขลําดับถัดมา คือ ความตองการรองลงมา พรอมทั้งขีดเครื่องหมาย  ในชองสถานที่จัดการอบรม 

ลําดับความ

ตองการ 

โครงการ 

ที ่

เนื้อหาความตองการขอรับบริการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

สถานที่จัดการอบรม 

ในมหาวิทยาลัย ชุมชน 
 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาครูและการศึกษา   

 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร   

 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการ การออมและการ
ลงทุน 

  

 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน   
 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตร   

 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเศรษฐกิจพอเพียง   

 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานกฎหมายและสิทธิเสรีภาพชุมชน   

 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  

 10 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาชีพเสริมเพิ่มรายได   

 11 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานพลังทดแทน   

 12 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

  

 13 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

  

 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานคหกรรมอาหาร   
 15 การอบรมดานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ/SME   

 

1. เวลาในการอบรมตลอดหลักสูตรที่ทานสามารถเขาอบรมได 
  1 วัน   2   2-3 วัน  3  3-5 วัน   
 มากกวา 5 วัน  5  อื่นๆ โปรดระบุ .......................................... 

2. ทานสะดวกที่จะเขารวมการอบรมในชวงเวลาใด 
 วันจันทร-ศุกร เวลา 17.00-20.00 น.  
 วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น. 
 วันเสาร-อาทิตย เวลา 08.00-16.00 น. 
 อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................. 
 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการ 
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บันทกึขอความ 

 
สวนราชการ......................................................................................................................................... 
ที.่............................................................................วันที.่..................................................................... 
เรื่อง    ขออนุมัติและดําเนินโครงการ 
เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง งานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. . . . . . . . . . . . . . . .   ลงวันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .นั้น มอบหมายใหคณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน
................................  รับผิดชอบโครงการ.............................................................................. 
 คณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน.....................................................ไดดําเนินการจัดทําขอเสนอ
โครงการโดยละเอียดตามที่คณะกรรมการงานบริการวิชาการกําหนด เสร็จสิ้นแลว จึงขอสงโครงการ
เพื่อขออนุมัติและดําเนินการตามโครงการดังกลาว 
 โดยขออนุญาต ใชสถานที่และงบประมาณแผนดิน ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
เปนจํานวนเงิน .............................บาท (................................................) ตามโครงการและ
กําหนดการดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี ้
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
          ............................................................... 
       (.............................................................) 
                   ผูรับผิดชอบโครงการ 
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