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บทที่ 1
บทนํา
สถานการณปจจุบันของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

ความเปนมาของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ในป พ.ศ. 2516 ไดมีการกอตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร ไดแก วิทยาลัย
ครูกําแพงเพชร สังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
การศึกษา (ปกศ.) และไดมีพัฒนาการเปดสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง)
ป พ.ศ. 2524 มีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 2 ปหลัง
ป พ.ศ. 2528 มีการเปดสอนหลักสูตรอื่นๆ ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตร และหลักสูตรศิลปศาสตร
ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 2 ปหลัง
ป พ.ศ. 2538 มีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
ป พ.ศ. 2547 มีการยกระดับสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีผลใหสถานภาพของสถาบันราชภัฏ 40 แหงทั่วประเทศ มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวน
ราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ งบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1
มีนาคม 2548 ประกอบดวยสวนราชการ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คระครุศาสตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหง คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและเพิ่มวุฒิครู และการบริหารจัดการ ซึ่งงานบริการวิชาการ
ในชวงแรกนั้นไดดําเนินการในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย/สํานัก และมีการรวบรวมเปนงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เปนผูรับผิดชอบ
ตอมาในป พ.ศ. 2552 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552
เรื่องจัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2552 ไว
ดังตอไปนี้
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1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
2. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งในโครงสรางสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีงานบริการวิชาการเปนองคกรหนึ่งที่มีภาระงาน
ที่รับผิดชอบงานดานบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย และแบงงานตามภารกิจ ดังนี้
1. หนวยวางแผนและประเมินผลงานบริการวิชาการ
2. หนวยสนับสนุนและบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3. หนวยขอมูลสารสนเทศ
4. หนวยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและฝกอบรม
5. หนวยจัดการความรูดานบริการวิชาการ
6. หนวยพัฒนาเครือขายองคการการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ปฏิบัติหนาที่โดยมีผูชวยศาสตราจารยดรุณี ชัยมงคล เปนรองผูอํานวยการสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝายงานบริการวิชาการ
ตอมาในป 2558 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ เพิ่มหนวยงาน 2 หนวยงาน ไดแก คณะบัณฑิตวิทยาลัย และสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได โดยสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ในหนาที่การประสานงานการบริการวิชาการกับหนวยงานทุกหนวยของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ
บริการวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยชาลี
ตระกูล เปนผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดและปฏิบัติงานตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนมา
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งประกอบดวย
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา โดยมีสวนราชการ
ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
ซึ่งเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทําหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษา กับอีก 7 สวนราชการ คือ
สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักประกันคุณภาพการศึกษา และสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได
ภารกิจ
ตามมาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล
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(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น ใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรอื่น ทั้งในและตางประเทศเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิด
การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษาวิจัยสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่นและมีคุณภาพสูอาเซียน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สรางองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

พอเพียง

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อสรางองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
4. เพื่อการทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. เพื่อบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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คานิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม
P – Public Service and Productivity – ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองคกร
อัตลักษณและเอกลักษณ
1. อัตลักษณ คือ บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น
2. เอกลักษณ คือ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรูพัฒนาทองถิ่น
จุดเนน จุดเดน : การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) :
1. สรางความเขมแข็งของบุคลากรและการวิจัย
2. พัฒนาเครือขายทางวิชาการ
3. เรงรัดการสรางภาพลักษณ
4. พัฒนาการจัดการศึกษากาวไกลสูอาเซียน

สังคม

อาเซียน

เปาประสงค (Goals) :
1.1 บุคลากรมีสมรรถนะและมีจํานวนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
1.2 มหาวิทยาลัยมีองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ชวยพัฒนาชุมชนและ
2.1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
2.2 ชุมชน ทองถิ่น อยูดีมีสุข เขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ทองถิ่น มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรูวัฒนธรรม

3.1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่ดีเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
4.3 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ
จะเห็นไดวาการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดใหความสําคัญ
โดยกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของการพัฒนามหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม
ความหมายของการบริการวิชาการแกสังคม

การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาอยูในฐานะเปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการ หรือการพัฒนา
ความรู ตลอดจนชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพ

ลักษณะงานบริการทางวิชาการของสถาบันการศึกษา

สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดลักษณะและ
ขอบเขตของการบริการวิชาการ ดังนี้
1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบงเปน 3 รูปแบบ คือ แบบเก็บ
คาลงทะเบียน แบบใหเปลาและแบบวาจาง
4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. บริการศึกษา วิจัย สํารวจการวางแผนและการจัดการ
6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
7. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐและผลิต

ลักษณะงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภารกิจหลักที่สําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ การใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม โดยการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทางวิชาการ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรไดดําเนินงานและพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคมมาอยางตอเนื่อง ตามสาขาวิชา
ที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการใหบริการ
ในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อใหขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในดานการใหบริการวิชาการ
มีความครบถวน สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดจึงไดรวบรวมลักษณะงานบริการวิชาการขึ้น
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่ผูรับบริการสามารถเลือกติดตอขอรับบริการไปยังหนวยงานที่ใหบริการ
วิชาการไดโดยตรง หรือขอรับบริการผานมหาวิทยาลัยไดเชนเดียวกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการใหบริการทางวิชาการแกสังคมออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การใหบริการแบบใหเปลา เปนการดําเนินงานกับกลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชน ผูดอยโอกาส
ที่มีความตองการรับบริการจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหทั้งหมด โดย
ผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย

6
2. การใหบริการโดยไมมุงผลกําไร เปนการดําเนินงานกับกลุมที่มีงบประมาณของตนเองในการ
ดําเนินการ หรือกลุมที่มีงบประมาณจํากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยใหบริการในลักษณะรวมสนับสนุนคาใชจาย
เชน การใหบริการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห ตรวจซอม การฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
ใหบริการทางวิชาการดานบุคลากร การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา รวมถึงเปดโอกาส
ใหชุมชนหรือสังคมไดใชประโยชนจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม เปนตน
3. การใหบริการวิชาการเชิงธุรกิจ เปนการใหบริการเพื่อหารายได เพื่อเลี้ยงตนเอง หรือเพื่อ
พัฒนาหนวยงาน เพื่อหารายไดใหกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ/สํานัก/สถาบัน หรือเพื่อพัฒนาหนวยงาน เชน
รับศึกษา สํารวจ ทํารายงาน ทดสอบ อบรมความรู ออกแบบและประเมินผล การแปล เปนตน

ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม

1. เปนโครงการที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ในเรื่องที่แตละหนวยงาน
มีศักยภาพ ความถนัด และเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือไดรับการรองขอจากชุมชน
2. การจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตองศึกษาความตองการกลุมเปาหมายกอน เพื่อใหการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความตองการกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง
3. กลุมเปาหมายการใหบริการวิชาการ คือ ผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ไดแก หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอื่นๆ ศิษยเกา ตลาดแรงงาน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
รับบริการของมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีการรองขอ เปนตน
4. สถานที่หรือการใหบริการตามโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือในพื้นที่
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ระบบกลไกและกระบวนการบริการวิชาการแกสังคม

ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ เปนแนวทางในการ
ดําเนินงานการบริการวิชาการของหนวยงาน ที่ทําหนาที่บริการวิชาการและพรอมใหการสนับสนุน
เพื่อดําเนินการบริการวิชาการสูสังคมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยของบอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหรือ
อาจไดรับการสนับสนุนจากแหลงภายนอก สนับสนุนใหมีการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียน
การสอน งานวิจัยหรืองานสรางสรรค และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการบริการวิชาการดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ขั้นตอนการดําเนินการบริการวิชาการ
สํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ/ภาคเอกชน/หนวยงานวิชาชีพ
นําผลการสํารวจมาใชพิจารณาในการกําหนดทิศทางพรอมจัดทํา
แผนการบริการวิชาการสูสังคม/โครงการบริการวิชาการของหนวยงาน
ภายใน เพื่อใหสามารถบูรณาการเขากับการเรียนการสอน งานวิจัยหรือ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินการดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการบริการวิชาการ
พิจารณาโครงการบริการวิชาการ
1 บริการวิชาการ1 โปรแกรมวิชา
จากหนวยงานภายในตางๆ เพื่อ
อนุมัติการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ

ประสานงานติดตอผูเชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกหนวยงานเพื่อเปนวิทยากรในการใหบริการวิชาการสูสังคม
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการสูส ังคมที่มี
ตอกระบวนการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได/หนวยงานภายในตางๆ และจัดทํารายงาน
โครงการฯ

คณะกรรมการบริการวิชาการวิเคราะหและ
สรุปการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคหรืองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการดําเนินการดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการบริการวิชาการ
นําผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบริการวิชาการสูสังคมมาพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ
สูสังคมในครั้งตอไป
ติดตามการนําความรูจากการบริการวิชาการสูส ังคมที่นําไปใชประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการ
สูสังคม เพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนากลไกการใหบริการวิชาการครั้งตอไป

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนระบบและกลไกการบริการวิชาการสูสังคม
กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการ เพื่อเปนแนวทาง
การกําหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน หลักเกณฑและการกําหนดผูรับผิดชอบการใหบริการวิชาการดานตางๆ
เพื่อใหคณะ/ศูนย/สํานัก ไดดําเนินการอยางเปนระบบ โดยสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมีการสง
แบบสํารวจความตองการรับบริการวิชาการจากองคกรทั้งภาครัฐ เชน หนวยจัดการศึกษา หนวยงาน
การปกครอง วิสาหกิจชุมชนตางๆ เปนตน และลงพื้นที่เพื่อสํารวจความตองการของชุมชนที่มหาวิทยาลัย
ไดลงนามทําความรวมมือในการพัฒนาเปนชุมชนที่เขมแข็ง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดแก ชุมชน
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นครไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยไดลงนาม
ทําความรวมมือในการพัฒนาเปนชุมชนที่เขมแข็งอีกแหงหนึ่ง ไดแก ชุมชนหนองหลวง อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร สํานักบริการวิชาการไดสรุปภาพรวมความตองการการรับบริการวิชาการเพื่อกําหนด
เปาหมายของการเรียนรู แลวนําไปจัดทําแผนบริการทางวิชาการแกสังคมเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุน
ใหแกคณะ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเปนหนวยงานประสานกับคณะในการบริการวิชาการ
คณะ/ศูนย/สํานักเปนหนวยงานที่ดําเนินการบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/ศูนย/สํานักอาจนํางานบริการทาง
วิชาการมาบูรณาการเขากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย มีการนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริง เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคมในหลายภาคสวน ตลอดจนนําความรูประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาพัฒนา
ตอยอดไปสูการทําวิจัยเพื่อใหไดองคความรูใหม เปนตน และตอจากนั้นมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการ
ประเมินผลสําเร็จของการบริการทางวิชาการ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากนี้ คณะที่ดําเนินโครงการ
บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน สามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับนักศึกษา
ที่เปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF) ไดดวย
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดพิจารณากระบวนการบริการวิชาการ เพื่อใหเปนไปตาม
ระบบและกลไกการบริการวิชาการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้
ขั้นวางแผน (planning)
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย จากผูแทนที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมจากหนวยงานตางๆ ในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
2. คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัยกําหนดกรอบการดําเนินงานบริการ
วิชาการตามนโยบายการบริการวิชาการจุดเนนมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
3. คณะ/สํานัก/สถาบันประชุมกําหนดกรอบบริการวิชาการของหนวยงานตนเอง ใหสอดคลองกับ
กรอบของคณะกรรมการการฯ รวมทั้งสอดคลองกับบริบทพันธกิจและความถนัด/เชี่ยวชาญของหนวยงาน
4. การสํารวจความตองการชุมชนหรือศึกษาความตอเนื่องของโครงการเดิม (ถามี)
การบริการวิชาการแกสังคม คณะ/สํานัก/สถาบันจําเปนตองเริ่มจากการสํารวจความตองการ
ของชุมชนเพื่อกําหนดเปาหมายการเรียนรูและสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดอยางเปน
รูปธรรมและไดผลการสํารวจความตองการที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่และบริบทของแตละหนวยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญและความถนัด ที่จะใหบริการวิชาการในเรื่องตางๆ เพื่อนําไปจัดทําเปนโครงการ
โดยกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จและเปาหมายรวมกับชุมชน ซึ่งผลการสํารวจความตองการจะนําไปจัดทํา
เปนแผนการบริการวิชาการระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน สําหรับแบบสํารวจขอมูลความตองการรับบริการ
วิชาการของชุมชนมีแบบฟอรมสํารวจความตองการ (ดูตัวอยางในภาคผนวก)
5. การจัดทําและเสนอแผนบริการวิชาการ
คณะ/สํานัก/สถาบันจัดทําแผนการบริการวิชาการของหนวยงาน โดยใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน การรองขอจากชุมชนและแผนปฏิบัติการประจําป ฯลฯ และเสนอตอคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทําแผนงานบริการวิชาการแกสังคมระดับ
มหาวิทยาลัย แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
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ขั้นดําเนินการ (Doing)
6. การจัดทําโครงการบริการวิชาการตามแผน
เมื่อแผนบริการวิชาการไดรับอนุมัติแลว ผูรับผิดชอบระดับคณะ/สํานัก/สถาบันดําเนินการ
จัดทําโครงการบริการวิชาการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณดําเนินงานโครงการจากหัวหนาหนวยงานตางๆ
โดยอยูภายใตกรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งตองยึดถือตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ รวมถึงรายจายที่กําหนดใหเบิกจายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคาตอบแทนใชสอย และการจัดทํา
โครงการจะตองระบุใหเห็นถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแก
6.1 นําประเด็นปญหาที่พบจากการบริการวิชาการ ซึ่งอาจมาจากการนําไปใชของผูรับบริการ
หรืออาจคนพบโดยผูดําเนินงานโครงการเอง ไปพัฒนาเปนหัวขอหรือโจทยวิจัยและตอยอดไปสูการพัฒนา
เปนองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย
6.2 จัดทํา มคอ.3 ระบุกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริหารการสอน โดยกําหนดให
นักศึกษานําความรูจากโครงการบริการวิชาการไปจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
เปนตน
7. การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
กอนเริ่มดําเนินงานโครงการที่จัดทําขึ้น เพื่อใหเห็นถึงการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบโครงการ อาจดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) ดานบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือกรณีไมไดทําบันทึกขอตกลง ผูรับผิดชอบโครงการควรจะมีการประชุมวางแผนการทํางานรวมกับ
กลุมเปาหมาย/หนวยงานที่รับบริการ แลวแตลักษณะของโครงการ ทั้งนี้ การดําเนินงานโครงการตองทําให
ครบถวนอยางเปนขั้นเปนตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบดวยการวางแผน (Plan) ในที่นี้คือแผนงานใน
ระดับโครงการ การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (Act)
ขั้นประเมินผล (Check)
8. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งประเมินและติดตามผลประโยชนหรือ
ผลกระทบ การดําเนินงานโครงการ การประเมินผลโครงการในดานตางๆ ประกอบดวย
8.1 การประเมินความสําเร็จของการใหบริการตามวัตถุประสงค เปาหมายหรือตัวชี้วัดของ
โครงการ
8.2 ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 3 มิติ หลังเสร็จสิ้นโครงการ/จบการดําเนินงานทันที
ประกอบดวย มิติความพึงพอใจ มิติความรูความเขาใจ และมิติการนําความรูไปใชประโยชน
8.3 ประเมินผลความสําเร็จการบูรณาการของงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัยและ/หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยประเมินเทียบกับวัตถุประสงค เปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดไว
8.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF) จากการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการของงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและ/หรือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ถามี)

10
8.5 ประเมินผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการบูรณาการของงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและ/หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ถามี)
9. ติดตามและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบการดําเนินงานโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการติดตามและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบการดําเนินงานโครงการ
โดยดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการอยางนอย 1 เดือน แตไมควรเกิน 3
เดือน เพื่อจะไดขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการนําความรู/นวัตกรรมจากงานบริการวิชาการไปใช
งานจริง ซึ่งจะไดนํามาวิเคราะหพิจารณาและใหความชวยเหลือหรือแนะนํา
10. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
เมื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการตองจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการพรอมทั้งสรุป/ถอดบทเรียนองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการในรูปเลมรายงาน
เพื่อเปนหลักฐาน โดยจัดสงรายงานเปนรูปเลมจํานวน 1ชุดเสนอมหาวิทยาลัย และจัดทําฐานขอมูล
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งผูรับผิดชอบควรเขียนผลการดําเนินงานตามหลักการ PDCA ดังนี้
10.1 Planning โดยเขียนอธิบายวาโครงการไดรับงบประมาณจากที่ไหน จํานวนเทาไร
มีกิจกรรมอะไรบางในชวงเวลาการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ มีเปาหมายเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ
อยางไร (ถาเปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานมาใหนํา Act ของปที่ผานมาแสดงประกอบดวย)
10.2 Doing เขียนอธิบายวามีการดําเนินการตามแผนงานโครงการครบทุกกิจกรรมที่กําหนด
ไวหรือไม ถามีกิจกรรมที่ไมไดทําหรือทําไมเสร็จควรใหเหตุผลประกอบ
10.3 Check เขียนอธิบายวาเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแลว มีการประเมินผลกิจกรรมอยางไร
สามารถตอบการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายไดหรือไมอยางไร โดยควรนําเสนอผลการประเมินดวย
10.4 Act เขียนอธิบายวาเมื่อมีการประเมินผลแลวพบปญหา/อุปสรรคจะดําเนินการแกไข
หรือพัฒนาอยางไร และหากจัดกิจกรรม/โครงการในปตอไปควรนําปญหาอุปสรรคในปปจจุบันไปใชใน
การวางแผนปตอไปอยางไร
11. เผยแพรขอมูลการดําเนินงานโครงการ
นําบทเรียนหรือองคความรูที่ไดจากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการเผยแพรและถายทอด
สูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เชน นํามาสอนในรายวิชาการจัดเสวนา การประชุม รวมทั้งเผยแพรสู
สาธารณชนผานทาง website หรือสื่ออื่นๆ
ขั้นปรับปรุงแกไข (Action)
12. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
นําผลการประเมินโครงการทั้งในสวนที่ไดจากผูรับบริการและในสวนของผูใหบริการที่ไดประเมิน
ความสําเร็จการบูรณาการฯ ไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ เชน ปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรม
งบประมาณ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแผนและกระบวนการบริการวิชาการ
13. ติดตามผลความตอเนื่องการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน เพื่อแสดงให
เห็นถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องของชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยใหดําเนินการ
ติดตาม รวมทั้งเปนที่ปรึกษาหรือเปนพี่เลี้ยงในการนําความรูจากการบริการวิชาการไปใชประโยชน
ในระดับชุมชนตอเนื่องอยางนอย 2 ป ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
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คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยกําหนดกรอบการดําเนินงานบริการวิชาการ
ตามนโยบาย จุดเนนมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
คณะ/สํานัก/สถาบัน กําหนดกรอบบริการวิชาการใหสอดคลองกับกรอบคณะกรรมการฯ
คณะ/สํานัก/สถาบันดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนและเปดรับการรองขอจากชุมชน
คณะ/สํานัก/สถาบันจัดทําแผนการบริการวิชาการตามพันธกิจ
สอดคลองกับความตองการ/รองขอ และแผนปฏิบัติการประจําป ฯลฯ (P)
รายงาน
ความกาว
หนาและ/
หรือสรุปผล
การ
ดําเนินงาน
บริการ
วิชาการฯ
เทียบกับ
แผนฯ
2 ครั้ง/ป

คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัย รวบรวมจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย (P)
เสนอแผนบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัย ตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย (P)
คณะ/สํานัก/สถาบันจัดทําโครงการบริการวิชาการตามแผน (P)
(ระบุการบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
กลุมเปาหมาย/หนวยงานที่รับบริการ

ประชุมวางแผนการทํางานกับ
กลุมเปาหมาย/หนวยงานที่รับบริการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน (D)
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการและประเมินผลการติดตามประโยชน/ผลกระทบจากการใหบริการวิชาการ (C)
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ (C)
สรุปบทเรียน/องคความรูการบริการวิชาการ และถายทอดสูบุคลากรในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน (C)
นําผลประเมินไปพัฒนากระบวนการ และปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการ (A)
ติดตามผลการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน ตอเนื่องอยางนอย 2 ป
ชุมชน/องคกรเกิดการเรียนรูตอเนื่อง/ยั่งยืน

ภาพที่ 2.2 ระบบกลไกและกระบวนการการบริการวิชาการ

ขอมูล
ปอนกลับ
การพัฒนา
และ
ปรับปรุง
(A)

12

ปฏิทินการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตารางที่ 2.1 ปฏิทินการบริการทางวิชาการแกสังคม
กิจกรรม
ชวงเวลา
1. คณะสํารวจความตองการรับบริการทางวิชาการ เมษายน-30 กันยายน
ปปจจุบัน
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการเสนอคณะ
สิงหาคม ปปจจุบัน
3. คณะนําเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการตอ
กันยายน ปปจจุบัน
มหาวิทยาลัย
4. ดําเนินตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการและ
ตามไตรมาสที่ระบุไวในแผน
ติดตามผลตามไตรมาส
(เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2)
ตุลาคม ปปจจุบัน-31 มีนาคม
ปถัดไป
5. การติดตามความกาวหนาโครงการ
รายงานผลตามไตรมาส
5. สรุป/ประเมินผลโครงการ
31 มีนาคม ปถัดไป
6. ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
เมษายน-สิงหาคม ปถัดไป
การใหบริการทางวิชาการ
7. จัดทําฐานขอมูลการใหบริการทางวิชาการ
มกราคม-กันยายน ปถัดไป
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใหบริการ
กุมภาพันธ-สิงหาคม ปถัดไป
ทางวิชาการ
9. จัดสงรายงานสรุปโครงการ/รายงานการ
เมษายน-กันยายน ปถัดไป
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย/มคอ.3 มคอ.5 /บทความ
วิจัย รายงานวิจัยหรือโครงรางงานวิจัยแกคณะ
10. เผยแพรสูสาธารณชน
เมษายน-กันยายน ปถัดไป
11. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
สิงหาคม-กันยายน ปถัดไป
12. ติดตามผลความตอเนื่องการใชประโยชน
สิงหาคม-กันยายน ปถัดไป
จากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน

หมายเหตุ

รายงานผลตาม
ไตรมาส

13

บทที่ 3
แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการทางวิชาการแกสังคม
แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการทางวิชาการแกสังคม มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดทําขอเสนอโครงการ
2. การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม
3. การประเมินความสําเร็จของโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม
4. เครื่องมือการประเมินโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม
5. การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
6. มาตรฐานการเรียนรู (TQF) และทักษะในศตวรรษที่ 21

การจัดทําขอเสนอโครงการ

ในการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอดําเนินโครงการตามแผนนั้นคณะ ศูนย สํานัก ไดกําหนด
แบบเสนอโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมมีรูปแบบรายละเอียดตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย
(ภาคผนวก 1)

การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ในการดําเนินการบริการทางวิชาการแกสังคมสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดแกขั้นเตรียมการ
ขั้นดําเนินการและขั้นหลังดําเนินโครงการ
1. ขั้นเตรียมการมีการดําเนินการดังนี้
1.1 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เชิญวิทยากรและจัดทํากําหนดกา
1.3 ขอจัดซื้อจัดจาง
1.4 ขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทน
1.5 ขออนุญาตไปราชการ / การจัดเตรียมยานพาหนะ
1.6 ขออนุญาตใชสถานที่
1.7 ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่
1.8 ขอยืมเงินทดลองจาย
ทั้งนี้แตละโครงการอาจมีการดําเนินการอื่นๆนอกเหนือจากนี้หรือไมครบถวนตามรายการดังกลาว
ไดทั้งนี้ตามลักษณะของโครงการเชนมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการบริการทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนภาครัฐภาคเอกชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ระหวางดําเนินโครงการมีการดําเนินการดังนี้
2.1 ประเมินความรูความเขาใจเบื้องตนของผูรับบริการเพื่อปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย (ถามี) เชนใชแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูของกลุมเปาหมาย
2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดไว
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2.3 สรุปความรูความเขาใจของผูรับบริการหลังปฏิบัติกิจกรรมของโครงการหรือถอดบทเรียน
ระหวางดําเนินกิจกรรม
3. หลังดําเนินโครงการมีการดําเนินการดังนี้
3.1 รวบรวมผลการประเมินไดแกจํานวนผูเขารวมความรูความเขาใจความพึงพอใจผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมหรือการนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของโครงการ)
3.2 ทําหนังสือขอบคุณวิทยากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.3 สงหลักฐานการจัดซื้อจัดจางคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ (ภายใน 1 เดือน
หลังจากขอยืมเงินทดลองจาย)
3.4 สรุปความรูที่ไดรับหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินการโครงการที่ไดกําหนดไวเพื่อใหเกิดเปน
องคความรูขึ้น

การประเมินความสําเร็จของโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม

การพิจารณาความสําเร็จของโครงการบริการทางวิชาการมีการประเมินใน 4 มิติไดแกจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายที่รับบริการทางวิชาการความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายและผลกระทบของการใหบริการวิชาการตอสังคมหรือการนําความรูไปใชประโยชนของ
กลุมเปาหมาย
เปาหมายของความสําเร็จจะแตกตางกันไปตามลักษณะของกลุมเปาหมายซึ่งอาจแสดงคาเปน
รอยละหรือคะแนนเฉลี่ยดังแสดงในตารางตอไปนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงการประเมินความสําเร็จของโครงการแบบรอยละ
กลุมเปาหมาย
มิติการประเมิน
ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
ชาวบาน/ชุมชน/สังคม
นิสิตนักศึกษา
1. จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 100
ไมนอยกวารอยละ 100
2. ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ 75
3. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 75
4. ผลกระทบของการใหบริการวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 65
ตอสังคมหรือการนําความรูไปใชประโยชน
ของกลุมเปาหมาย
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ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงการประเมินความสําเร็จของโครงการแบบคาเฉลี่ย
กลุมเปาหมาย
มิติการประเมิน
ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
ชาวบาน/ชุมชน/สังคม
นิสิตนักศึกษา
1. ความรูความเขาใจ
ขอคําถามยอยเกี่ยวกับความรู
ขอคําถามยอยเกี่ยวกับความรู
ของกลุมเปาหมาย
ความเขาใจมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ความเขาใจมีคะแนนเฉลี่ยไม
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2. ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย
ของกลุมเปาหมาย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3. การนําความรูไปใช
ขอคําถามยอยเกี่ยวกับการนําความรู ขอคําถามยอยเกี่ยวกับการนํา
ประโยชนของ
ไปใชใหเกิดประโยชนมีคะแนนเฉลี่ย ความรูไปใชใหเกิดประโยชนมี
กลุมเปาหมาย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

เครื่องมือการประเมินโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม

ในคูมือนี้ขอนําเสนอตัวอยางเครื่องมือการประเมินโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งแตละ
หนวยงานสามารถนําไปปรับใชตามความเหมาะสม
1. การประเมินความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย คือ การประเมินความรู ความเขาใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม
2. การประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย คือ การประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรม
3. การประเมินการนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย คือ การประเมินความรู ความ
เขาใจของผูเขารวมกิจกรรม วาสามารถนําความรู ความเขาใจนั้นไปใชประโยชนอยางไร โดยใชแบบ
รายงานผลการนําความรูไปใชหรือการสัมภาษณหลังการจัดกิจกรรมแลวอยางนอย 1 เดือน
4. การประเมินผลการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF) (ถามี) คือ การประเมินผล
ลักษณะของนักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการและมีการเปลี่ยนแปลงตอลักษณะ
ของบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร (TQF) ไดแก คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะปญญา
การแกปญหา ความสัมพันธและทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยี โดยใชแบบการรายงานผล
การบูรณาการ
5. การประเมินผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (ถามี) คือ การประเมินผลการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่รวมโครงการบริการวิชาการ ไดแก ทักษะชีวิตและวิชาชีพ การสื่อสาร
และความรวมมือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม โดยใชแบบการรายงานผลการบูรณาการ
6. การประเมินผลความสําเร็จการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
(ถามี) คือ การประเมินความสัมพันธของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใชแบบ
การรายงานผลการบูรณาการ
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การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

การบูรณาการ (Integration) หมายถึงการผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการ
จัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติการผลลัพธและการวิเคราะหเพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของหนวยงาน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดําเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนหมายถึงการเชื่อมโยงหรือ
ผสมผสานความรูและประสบการณการใหบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานอื่นๆของอาจารยและบุคลากร
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยหมายถึงการเชื่อมโยงหรือผสมผสาน
ความรูและประสบการณการใหบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการวิจัยเชนมีการนําผลการวิจัยไปสู
การใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับและนําความรูประสบการณ
จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย
จากความสําคัญที่กําหนดใหงานบริการวิชาการที่ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการ
บูรณาการกับกับการเรียนการสอนและการวิจัยจึงมีแนวทางและกระบวนการที่จะสามารถนําไป
ประยุกตใชในการบูรณาการกับงานทั้ง 2 ไดดังนี้ (ภาพที่ 3)
1. จัดใหมีเครือขายการใหบริการโดยรวมกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงานในการ
รวมใหบริการวิชาการเพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือเกิดเครือขายและการบูรณาการแบบสหวิชาการ
ระหวางสาขาวิชา/โปรแกรมวิชาวิชาจนถึงคณะ
2. จัดใหมีนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการรวมดําเนินงานโครงการเพื่อ
การเรียนรูของนักศึกษาจากประสบการณจริงจากการใหบริการวิชาการและนําประสบการณดังกลาวมา
ตอยอดองคความรูในชั้นเรียนในเชิงทฤษฎี
3. นําประเด็นปญหาความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการหรือจากผูรับบริการ
มาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมในรายวิชาที่สอนหรือกําหนดเปนหัวขอวิจัยหรือเปนกรณีศึกษา
สําหรับนักศึกษาในชั้นเรียน
4. นําผลจากการวิจัยไปถายทอดสูการนําไปใชประโยชนจริงผานกระบวนการใหบริการวิชาการ
โดยใสเนื้อหาและผลการวิจัยในเอกสารประกอบการใหบริการวิชาการ
5. จัดทํามคอ. 3 ระบุกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริหารการสอนโดยกําหนดให
นักศึกษานําองคความรูจากประสบการณที่ไดจากรายวิชาที่เรียนนําไปสรางสรรคสูการใหบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคมโดยไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนโดยระบุอางอิงถึงชื่อ
โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
6. จัดทํา มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ตามรายวิชาที่มีการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
7. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนตองมีหลักฐานอยางนอยประกอบดวย
การประมวลการสอนการสรุปผลสิ่งที่ไดจากการบริการวิชาการที่จะนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ภาพถายแฟมงานหนังสือขอบคุณตลอดจนชิ้นงาน เปนตน
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8. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยตองมีหลักฐานอยางนอยประกอบดวยโครงราง
การวิจัย (proposal) หรือสัญญารับทุนหรือบทความวิจัยหรือ รายงานวิจัยหรือการประเมินผลการ
นําไปใชประโยชนผลงาน/ชื้นงานหรือสื่ออื่นๆ เปนตน
9. รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ประเด็นปญหา

การเรียนการสอน

การบริการวิชาการ

การวิจัย

องคความรู
ภาพที่ 3.1 แนวคิดและกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการ
ตารางที่ 3.3 ลักษณะการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย
รูปแบบการบูรณาการ ลักษณะการบูรณาการ วัตถุประสงคการบูรณาการ
1. การบูรณาการการ
1. กําหนดใหนักศึกษา
1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให
เรียน การสอนกับ
เปนสวนหนึ่งของทีมวิจัย มีประสิทธิภาพ คุณภาพและ
งานวิจัย
อาจารย
เกิดประโยชน
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเกิด
การเรียนรูจาการปฏิบัติจริง
3. เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
2. กําหนดใหนักศึกษาทํา เรียนรูกระบวนการวิจัย
โครงงานวิจัย (ที่มิใช
รายวิชาวิจัย)
3. กําหนดใหนักศึกษา
เขารับฟงบรรยายหรือ
สัมมนาเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัยของอาจารย
หรือศาสตราจารย
อาคันตุกะ

ตัวอยางหลักฐาน
1. แผนการทําวิจัย
ของนักศึกษารวมกับ
อาจารย
2. มคอ.3 และ 7
3. ผลการประเมิน
4. ผลการปรับปรุง
1. มคอ.3 และ 7
2. รูปเลมการวิจัย
3. ผลการประเมิน
4. ผลการปรับปรุง
1. มคอ.3 และ 7
2. สรุปความรูที่ได
3. ผลการประเมิน
4. ผลการปรับปรุง
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
ลักษณะการบูรณาการ

2. การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงาน
บริการทางวิชาการ
แกสงั คม

แนวทางการดําเนินการ วัตถุประสงคการบูรณาการ ตัวอยางหลักฐาน
4. การจัดประชุมนําเสนอ
1. มคอ.3 และ 7
ผลงานนักศึกษา
2. สรุปรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุม
3. ผลการประเมิน
4. ผลการปรับปรุง
5. อาจารยนําผลงานวิจัย
1. มคอ.3 และ 7
ไปเปนสวนหนึ่งของการ
2. ผลการประเมิน
จัดการเรียนการสอน
3. ผลการปรับปรุง
1. กําหนดใหนักศึกษาไป 1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการ 1. สรุปกิจกรรม
ทําโครงการวิชาการ
เรียนรูจากสถานการณจริง การใหบริการของ
(หลังจากอาจารยให
นักศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาไดใช
ความรูไปกอนหนานี้)
ความรูไปใหบริการทาง
2. กําหนดใหนักศึกษาใน วิชาการ
2. สรุปกิจกรรมการ
รายวิชาที่เกี่ยวของ
บริการ
รวมกับอาจารยออกไป
3. กําหนดการอบรม
ใหบริการวิชาการโดย
หรือรูปถายที่มี
เปนวิทยากรผูชวย ตอบ
นักศึกษารวม
ปญหา และชวยฝก
ปฏิบัติ หรือรวมจัด
นิทรรศการ (ตองมีแผน
ชัดเจนวานักศึกษารวม
ทําอะไร)
3. การสอดแทรกความ
3. มคอ.3
ตองการแกปญหาของผู
เขารับบริการวิชาการ
ในขณะจัดการเรียนการ
สอน เพื่อกระตุน
นักศึกษา
4. การมอบหมายให
4. ผลงานนักศึกษา
นักศึกษาคนควาขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อเตรียม
ใหบริการวิชาการ ใหมี
ความสอดคลองกับงานที่
มอบหมายในรายวิชา
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
รูปแบบการบูรณาการ ลักษณะการบูรณาการ
3. การบูรณาการงาน
1. การนําองคความรูจาก
บริการทางวิชาการ
การวิจัยไปใหบริการ
แกสังคมกับการวิจัย
วิชาการ
2. การนําปญหาหรือ
ความตองการของชุมชน
กับมาตอยอดผาน
กระบวนการวิจัย
4. การบูรณาการการ
1. การนําศิลปะและ
เรียนการสอนกับการ
วัฒนธรรมเขากับการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
จัดการเรียนการสอน
วัฒนธรรม

วัตถุประสงคการบูรณาการ ตัวอยางหลักฐาน
เพื่อใหนักศึกษาเกิดการ
1. มคอ.3
เรียนรูจากสถานการณจริง 2. ผลงานวิจัย
เพื่อแกปญหาใหตรงกับ
1. โครงรางงานวิจัย
ความตองการของประชาชน หรือผลงานวิจัย
เพื่ออนุรักษหรือสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น

มาตรฐานการเรียนรู (TQF) และทักษะในศตวรรษที่ 21

1. มคอ.3
2. มคอ.5

คณะ/สาขาวิชา /โปรแกรมวิชา มีหนาที่ในการผลิตนักศึกษาโดยจะตองผลิตนักศึกษาใหมี
คุณภาพสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.) ตามองคประกอบที่ 1 การผลิตและพัฒนา
นักศึกษา ดังนั้นการผลิตนักศึกษาจึงตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร (TQF) และการ
พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคณะ/สาขาวิชา /โปรแกรมวิชา สามารถผลิตและพัฒนา
นักศึกษารวมกับโครงการบริการวิชาการแกสังคมตามองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคมได
มาตรฐานการเรียนรู
สําหรับมาตรฐานการเรียนรูมีระบุไวในหลักสูตรไดกําหนดไวใน มคอ.1 หรือ มคอ.2 รวมถึง
Curriculum mapping และมีรายละเอียดเฉพาะใน มคอ.3 ไวอยางชัดเจน ซึ่งหลักสูตรสวนใหญมี
มาตรฐานการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม2) ดานความรู3) ดานทักษะปญญา
การแกปญหา4) ดานความสัมพันธและ 5) ดานทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยี สําหรับ
บางหลักสูตรมีมาตรฐานการเรียนรูเพิ่มขึ้นไดตามความสําคัญเฉพาะหลักสูตร เชน หลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิต เปนตน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สําหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนจะตองสรางใหเกิดแกนักศึกษา สกอ.ไว แบงออกเปน
4 กลุม ไดแก 1) ทักษะแกนกลาง 2) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และ 4) ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยทักษะแกนกลางเปนทักษะของวิชาหลักซึ่งมีการวัดประเมิน
เปนปกติ แตทักษะอีก 3 กลุม ตองมีการพัฒนาสรางเสริม ซึ่งมีคําอธิบายเพื่อเปนขอพิจารณาในการ
ดําเนินการได ดังนี้
1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เปนทักษะสําหรับสมรรถนะทางปญญาขั้นสูงที่มุงพัฒนาให
ผูเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองในการเรียนรูตลอดชีวิตไดโดยตองมีการสงเสริม
ทักษะ ดังนี้
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1.1 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical thinking and problem solving)
1.1.1 ความสามารถในการคิดเปนความสามารถในการคิดเพื่อนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
Learning Thinking Skills ประกอบดวย
1) วิเคราะห สังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ
2) คิดเปนระบบ คิดตัดสินใจ สังเกต การสํารวจ สํารวจคนควา การระบุ
3) แยกแยะ จัดกลุม จําแนกประเภท เปรียบเทียบ
4) เรียงลําดับ สรุปอางอิง ตีความหมาย นิยาม การพยากรณ
5) ตั้งสมมติฐาน พิสูจน ตั้งเกณฑ ประเมิน
1.1.2 ความสามารถในการแกปญหา หมายถึงความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศเขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรูประยุกตความรูมาใชใน
การปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ Life skill ประกอบดวย
1) แกปญหา (ไดคําตอบเดียว)  แกปญหาโจทย
2) แกปญหาชีวิต (ไดหลายคําตอบ หลายแนวทาง)
3) แกปญหาเชิงวิทยาศาสตร แกปญหาเพื่อความสะดวก มีชีวิตดวยการสราง
เครื่องมือ
1.2 นวัตกรรมและการสรางสรรคเปนความสามารถทางปญญาในการดานความคิดริเริ่ม การ
สรางสรรค สิ่งประดิษฐ หรือ แนวคิดใหมๆ
1.3 การสื่อสารและความรวมมือกัน (communication and collaboration) เปนทักษะที่
สงผลตอความรูสึกและทัศนะของตนเองตอในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยง
ตางๆ ประกอบดวย
1.3.1 ความสามารถในการสื่อสาร ประกอบดวย
1) การอาน - อานในใจ อานจับใจความ อานแปลความหมาย อานขยายความ
อานตีความ อานสรุปความ
2) การฟง - ฟงจับใจความ ฟงดวยความเขาใจ ฟงอยางวิเคราะหและสังเคราะห
3) การเขียน - ความเรียง เรียงความ รายงาน บทความ รอยกรองกราฟก
4) การพูด - นําเสนอหนาหอง / สาธารณะ อภิปราย อธิบาย บรรยาย การสัมมนา
1.3.2 ความสามารถในความรวมมือ เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวันการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ
อยางเหมาะสมการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการรูจักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่นสอดคลองกับ Life skillมีทักษะดานความ
รวมมือในการทํากิจกรรมรวมกับบุคคลระดับตางๆ
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2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เปนสวนที่เนนการพัฒนาทักษะใหผูเรียนรูเทาทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของพลโลก โดยตองพัฒนาทักษะดังนี้
2.1 การรูสารสนเทศ (information literacy) สามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดตรงตามความ
ตองการไดอยางรวดเร็ว รูถึงสารสนเทศที่ดี ที่เหมาะสม ตลอดถึงการเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตองและใชขอมูลเพื่อแกปญหาไดอยางสรางสรรคและถูกตอง
2.2 การรูสื่อ (media literacyเปนความสามารถในการเลือกและใช เทคโนโลยีดานตางๆ
ภายใตความเขาใจวาสื่อนั้น ๆ ถูกสรางขึ้นมาอยางไร และเพื่อวัตถุประสงคใด พิจารณาไดวาเหตุใดบุคคล
ตาง ๆจึงแปลความหมายของสื่อเดียวกันออกมาแตกตางกัน และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค
ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม สอดคลองกับ ICT Literacyเชน การเลือกใชกราฟในการนําเสนอ การ
ทํา E-book รวมไปถึงการมีทักษะเทคโนโลยีดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เปนตน
2.3 การรู ICT (ICT literacy) เปนทักษะความสามารถในการประมวลการใชทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยีดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสกับสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมไดแก
ความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดระเบียบ การ
ประเมิน และการสื่อสารขอมูล เลือกใชเทคโนโลยีดิจิทอลรวมทั้งเครือขายการสื่อสารประเภทตาง ๆ เพื่อ
เขาถึงจัดการผสมผสาน ประเมิน และสรางสรรคขอมูลไดอยางเหมาะสมเพื่อการทําหนาที่อยางสมบูรณใน
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ เปนการกําหนดทักษะภายใตแนวคิดการจัดการเรียนรูในหองเรียนที่
อาจจะยังไมสมบูรณเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมเนื่องจากบริบทของการเรียนรูและบริบทชีวิต
จริงมีความแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ จึงตองมีการพัฒนาทักษะ
ดังนี้
3.1 ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุน (adaptability and flexibility) เปนทักษะใน
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานการณตางๆ หรือบริบทตาง ๆ เพื่อการลดความขัดแยง ปรับตัว
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การตัดสินใจ ประมาณตนมีความเขาใจมุมมองและความเชื่อที่
หลากหลายเพื่อนําสูแนวทางในการทํางานที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพแวดลอมที่มีวัฒนธรรม
หลากหลาย เชน การไดรับคําชม การประสบความลมเหลวการถูกวิจารณรวมทั้งสามารถเจรจาตอรอง
และถวงดุลได เปนตน
3.2 ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative and self direction) เปนสามารถ
ตั้งเปาหมายดวยการกําหนดเกณฑในการสรางความสําเร็จสามารถดําเนินงานตามหลักคิดของตนเองอยาง
สมดุลเพื่อใหบรรลุเปาหมายบริหารเวลาและภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพเห็นการเรียนรูเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตและมุงมั่นพัฒนาทักษะขั้นสูงสูความเปนมืออาชีพเชน เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง ทํางานรวมกัน ความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางาน
3.3 ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม(social and cross-cultural interaction) เปน
ทักษะในการปฏิบัติตนเมื่ออยูในสังคมที่บุคคลจําเปนตองใชในการเลือกทางดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันให
มีประสิทธิภาพ มีความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ไดแก ความสามารถเรียนรูวาเมื่อใดควรฟง
และเมื่อใดควรพูดเปดใจรับฟงความเห็นที่แตกตางการมีบุคลิกควรแกการนับถือเคารพ เปนตน และมี
ทักษะในการเรียนรูและปรับตนเขาใจความแตกตางดานวัฒนธรรมอื่นๆและสามารถรวมงานกับคนที่มีภูมิ
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หลังทางสังคมและวัฒนธรรมหลากหลายและสามารถใชประโยชนจากความแตกตางดานสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆสรางนวัตกรรมใหมๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพของงาน
3.4 ความรับผิดชอบ และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity)
หมายถึงความสามารถในการตั้งเปาหมายและดําเนินไปสูจุดหมายไดแมจะมีอุปสรรคและแรงกดดันจาก
การแขงขันวางแผนจัดลําดับความสําคัญและบริหารจัดการงานตางๆตามลําดับเพื่อใหไดรับผลตามที่
คาดหวังนอกจากนี้ควรมีคุณลักษณะอันจะนําไปสูการสรางผลงานที่มีคุณภาพเชนบริหารเวลาและ
โครงการอยางมีประสิทธิภาพสามารถทํางานหลายๆอยางไดในเวลาเดียวกัน (multi-tasking) มีสวนรวม
ในกิจกรรมของกลุมอยางกระตือรือรนเคารพความหลากหลายภายในกลุมรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้น
เปนตน
3.5 ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม (leadership and social responsibility)
หมายถึง ความ สามารถในการใชทักษะดานมนุษยสัมพันธและการแกไขปญหาแนะนําและจูงใจใหผูอื่น
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวดึงจุดแข็งของคนในทีมมาใชใหเปนประโยชนสรางแรงบันดาล
ใจใหผูอื่นทุมเทจนถึงที่สุดดวยการแสดงออกเปนตัวอยางรวมทั้งมีพฤติกรรมในการใชอํานาจอยางซื่อสัตย
ตรงไปตรงมา ไดแก การควบคุมสถานการณ การสื่อสาร การตอรอง การปฏิเสธและโนมนาวจิตใจ
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บทที่ 4
การประเมินผลและการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลการดําเนินโครงการ นอกจากประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
ของโครงการแลว ตองคํานึงถึงการประเมินในสวนอื่นดวย เชน ปจจัยนําเขา บุคคล การประเมินบริบท/
สภาพแวดลอมของโครงการ กระบวนการบริหารจัดการ การมีสวนรวม ผลผลิตผลลัพธ และผลกระทบ
จากการจัดทําโครงการ เพื่อใหไดผลประเมินทั้งระบบ และนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงรูปแบบ
และกระบวนการใหบริการวิชาการในครั้งตอไป ซึ่งการประเมินผลสามารถแบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี้
1. การประเมินผลกอนดําเนินงานโครงการ
เปนการวิเคราะห/ศึกษาความเปนไปไดของการจัดทําโครงการ กอนที่จะดําเนินโครงการ
โดยศึกษาประสิทธิภาพของปจจัยนําเขา ความเหมาะสมของรูปแบบ/กระบวนการจัดโครงการ ระยะเวลา
ที่เหมาะสม ปญหา/อุปสรรค หรือปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นความคุมคา หรือผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจะได
นํามาใชตัดสินใจวาจะดําเนินการโครงการตอหรือไม หรือควรปรับปรุงองคประกอบสวนไหน หรือควร
ยกเลิกโครงการ
2. การประเมินผลระหวางดําเนินงานโครงการ
เปนการประเมินความกาวหนาของโครงการ เปนการประเมินเพื่อชวยปรับปรุงทั้งปจจัยนําเขา
รูปแบบ/กระบวนการบริหารจัดการในระหวางการจัดทําโครงการ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อทบทวนและปรับแผนของโครงการ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ไดอยางทันทวงที เพื่อลดความเสี่ยงของโครงการ และจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบ/
กระบวนการใหบริการที่มีความเหมาะสม โดยมีรูปแบบ/วิธกี ารการประเมินระหวางดําเนินโครงการ ไดแก
2.1 สังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมระหวางการจัดโครงการ
2.2 การทดสอบความรูกอนการอบรม
3. การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
เปนการประเมินผลลัพธ/ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการวาบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค
ที่กําหนดไวหรือไม อยางไร หลังจากการดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นผูรับผิดชอบโครงการตองดําเนินการ
ประเมินความสําเร็จของการจัดโครงการ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยใชการประเมินผลโครงการ
3 มิติ/ดาน ประกอบดวย ดานความรูความเขาใจ ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใชประโยชน
ของผูรับบริการ หรือการทดสอบความรูหลังอบรม

การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

เพื่อใหการรายงานผลโครงการเปนไปในรูปแบบเดียวกัน สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกําหนดหัวขอการรายงานสรุปผลโครงการ โดยการสรุปโครงการเปน
รูปเลมจะตองประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังตอไปนี้
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ตอนที่ 1
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 บทสรุปผูบริหาร
1.4 คํานํา
1.5 สารบัญ
1.6 สารบัญตาราง (ถามี)
ตอนที่ 2 เนื้อหา
2.1 สวนที่ 1 บทนํา
1) ชื่อแผนงาน/โครงการ
2) หลักการ และเหตุผล
3) ผูรับผิดชอบโครงการ
4) วัตถุประสงคของโครงการ
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เปาหมาย
6) งบประมาณโครงการ
7) กลุมเปาหมาย
8) ชวงระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
9) สถานที่ดําเนินโครงการ
10) วิธีดําเนินโครงการ
11) แผนการติดตามการใชประโยชน
12) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ
2.2 สวนที่ 2 วิธีการประเมิน
1) ประเด็นการประเมิน
2) เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
3) การเก็บขอมูล
4) การวิเคราะหขอมูล
5) เกณฑการประเมินความสําเร็จของโครงการ
2.3 สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ
1) สรุปผลการประเมินการดําเนินงานโครงการ วิเคราะหผลจากแบบประเมิน 3 มิติ
1.1) ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการ
1.2) การประเมินดานความพึงพอใจการเขารวมโครงการ
1.3) การประเมินดานความรูความเขาใจ
1.4) การประเมินดานการนําความรูไปใชประโยชน
1.5) จุดเดนจุดที่ควรปรับปรุงและขอเสนอแนะจากผูรับบริการ
3) สรุปผลการบูรณาการการบริการวิชาการกับการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู (TQF) และทักษะในศตวรรษที่ 21 (ถามี)
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4) สรุปผลการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF) กับการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย (ถามี)
5) สรุปผลการนําความรูไปใชประโยชนของผูรับบริการวิชาการ
ซึ่งผลการดําเนินงานอาจนําเสนอในรูปแบบตาราง หรือความเรียง และใหแสดงเปน
รอยละ หรือความถี่ และคาเฉลี่ย พรอมทั้งอธิบายรายละเอียดเกณฑการประเมินดวย
ตอนที่ 3 ภาคผนวก
3.1 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรายชื่อ
คณะดําเนินงานโครงการ
3.2 บันทึกขอความขออนุญาตจัดอบรม
3.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ (ถามี)
3.4 บันทึกขอความ เพื่อประสานงาน หรือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
3.5 บันทึกขอความ เพื่อประสานงาน หรือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอก
3.6 บันทึกการประชุม
3.7 คํากลาวรายงาน คํากลาวเปด/ปดงาน
3.8 สรุปคาใชจายพรอมหลักฐานการใชเงินตามจริง
3.9 เอกสารแสดงการประชาสัมพันธโครงการ
3.10 เอกสารประกอบการบรรยาย
3.11 หนังสือเชิญวิทยากร
3.12 รายนามผูเขารวมโครงการ
3.13 แบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจ
3.14 แบบสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการ
3.15 แบบรายงานการบริการวิชาการกับการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF)
และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
3.16 แบบรายงานการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF) กับการบูรณาการ
การบริการวิชาการรวมกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
3.17 แบบรายงานผลการนําความรูไปใชประโยชน
3.18 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
3.19 ประมวลภาพกิจกรรม
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บทที่ 5
การติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการโครงการ
เมื่อผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้น และไดจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการแลว ผูรับผิดชอบโครงการควรจะดําเนินการติดตามผล จากการจัดโครงการภายหลัง
เสร็จสิ้น เพื่อติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการ/ชุมชน/องคกร หรือหนวยงาน
ผูรับบริการ

การติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการโครงการ

การติดตามและประเมินผลสําเร็จการบูรณาการโครงการ ควรดําเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
แลวอยางนอย 1 เดือน แตไมควรเกิน 3 เดือน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 สวนคือ
1. สวนของผูจัดทําโครงการ ดําเนินการติดตามและประเมินผลความสําเร็จในประเด็น
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย เชน การนําไปตอยอดสูงานวิจัย
การเขียนเปนตํารา/หนังสือ/บทความ การจัดใหเปนสวนหนึ่งของรายวิชาที่สอน เปนตน
2. สวนของผูรับบริการ จะติดตามในประเด็นของการนําไปใชประโยชนจริง และสามารถ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ผลกระทบที่ตอเนื่องจากการเขารวมโครงการ เชน การนําไปประกอบ
อาชีพเพื่อสรางรายได สภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ชุมชนเกิดการรวมกลุม มีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง
เกิดการเรียนรูรวมกันในชุมชน ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได เปนตน
3. สวนของผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการตอสังคม จะติดตามในประเด็นของการชี้นํา
และแกไขปญหาสังคมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก เชน การแกไขปญหายาเสพติด การแกไข
ปญหาความขัดแยงการสรางสังคมสันติสุข และความปรองดอง การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และพลังงาน
การสงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การสงเสริมความรักชาติ เปนตน
โดยแนวทางการติดตามผลในสวนของผูรับบริการ และสวนของผลกระทบสามารถดําเนินการ
ไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความเหมาะสมในเรื่องบุคลากรงบประมาณ และระยะเวลา ดังนี้
3.1 การลงพื้นที่สอบถามขอมูลจากกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการ
3.2 การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย/อีเมล/อื่นๆ ไปยังกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการ
3.3 การสอบถามขอมูลทางโทรศัพทจากกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการ
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานติดตามและประเมินผลสําเร็จการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ สามารถเก็บขอมูลหลักฐานการ
ดําเนินงานติดตามไดตามแบบฟอรมที่ไดเสนอไว
ในการติดตาม และประเมินผลสําเร็จการบูรณาการโครงการในสวนของผูรับบริการ และ
สวนผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการควรใหผูรับบริการ หรือชุมชนไดยืนยัน/
แจงผลการใชประโยชน หรือผลกระทบจากเรื่องที่หนวยงานใหบริการวิชาการดวย
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การสรุปผลการติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการโครงการ

ทั้งนี้ เมื่อผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการติดตาม และประเมินผลโครงการเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ดําเนินการจัดทําเลมรายงานสรุปผลการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการโครงการ
ใหเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน แลวจัดสงรูปเลมรายงานดังกลาว ใหกับคณะกรรมการที่รับผิดชอบดานบริการ
วิชาการของแตละหนวยงาน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสารโครงการบริการวิชาการจํานวน 1 เลม
พรอมทั้งจัดทําเปนฐานขอมูลการบริการวิชาการแกสังคมของแตละหนวยงาน แลวสงใหฝายเลขาฯ
คณะกรรมการบริการวิชาการรวบรวมเปนฐานขอมูลการบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและศึกษาคนควาของผูที่สนใจตอไป

การติดตามผลความตอเนื่องการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน

เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องของชุมชน และการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
โดยใหดําเนินการติดตามรวมทั้งเปนที่ปรึกษา หรือเปนพี่เลี้ยงในการนําความรูจากการบริการวิชาการไป
ใชประโยชนในระดับชุมชนตอเนื่องอยางนอย 2 ป ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ
ยั่งยืนตอไป
ซึ่งผลจากการติดตามความตอเนื่องผูรับผิดชอบโครงการควรนํามาจัดทําเปนสรุปบทเรียน/
องคความรู เพื่อใหไดเห็นถึงปญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีในการนําความรูจากการบริการ
วิชาการไปใช เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ หากมีการดําเนินงานในปตอไป หรือ
อาจพัฒนาเปนโจทยในการศึกษาวิจัยได
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ภาคผนวก

29

ตัวอยางรูปแบบรายงานสรุปโครงการ

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม…………………..
ภายใตโครงการ…………………..………………………………………
รหัสโครงการ xxxxxxxxx
โปรแกรมวิชา/ศูนย.............................................

คณะ………………………………………………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

30

บทสรุปผูบริหาร

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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คํานํา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................
หัวหนาโครงการ
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ 1 ชื่อแผนงาน/โครงการ
หลักการและเหตุผล
ผูรับผิดชอบโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เปาหมาย
งบประมาณโครงการ
กลุมเปาหมาย
ชวงระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
สถานที่ดําเนินโครงการ
วิธีดําเนินโครงการ
แผนการใชประโยชน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ
ตอนที่ 2 วิธีการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
การเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
เกณฑการประเมินความสําเร็จของโครงการ
ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ
สรุปผลการประเมินการดําเนินงานโครงการวิเคราะหผลจากแบบประเมิน 3 มิติ
1) ขอมูลทั่วไปผูเขารวมโครงการ
2) การประเมินดานความพึงพอใจการเขารวมโครงการ
3) การประเมินดานความรูความเขาใจ
4) การประเมินดานการนําความรูไ ปใชประโยชน
5) จุดเดนจุดที่ควรปรับปรุงและขอเสนอแนะจากผูรับบริการ
สรุปผลการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF) กับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ถามี)
สรุปการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF) กับการบูรณาการการ
บริการวิชาการรวมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ถามี)
สรุปผลการติดตามการนําความรูไปใชประโยชนของผูรับบริการวิชาการ
ภาคผนวก
..........................................................................................................................

หนา
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 ......................................................................................
ตารางที่ 2 ......................................................................................
ตารางที่ 3 ......................................................................................
ตารางที่ 4 ......................................................................................

หนา
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ตอนที่ 1
บทนํา
ชื่อโครงการ : ...............................................................................
หลักการเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ผูรับผิดชอบโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
วัตถุประสงคของโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เปาหมาย (วัดตามตัวชี้วัดของโครงการ)
ตัวอยาง สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย ดังนี้
รายการ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

แผน/เปาหมาย

จํานวน.........คน

ผล

จํานวน.........คน

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ไมนอยกวารอยละ ..... ไมนอยกวารอยละ .....
3. ความรูความเขาใจของ
ผูรับบริการ
4. ผูรับบริการนําความรูไปใช
ประโยชน
5. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ไมนอยกวารอยละ ..... ไมนอยกวารอยละ .....
ไมนอยกวารอยละ ..... ไมนอยกวารอยละ .....
จํานวน ........วัน

จํานวน ........วัน

การบรรลุเปาหมาย

( ) บรรลุ
( ) ไมบรรลุ
( ) บรรลุ
( ) ไมบรรลุ
( ) บรรลุ
( ) ไมบรรลุ
( ) บรรลุ
( ) ไมบรรลุ
( ) บรรลุ
( ) ไมบรรลุ
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งบประมาณโครงการ
ประเภท/
หมวดเงิน
1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. คาวัสดุ
4. อื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ขอตั้ง
งบฯ
งบฯ
งบอื่น
รวม
รายจาย รายได (ลงทะเบียน)

งบฯ
รายจาย

รายจายจริง
งบฯ
งบอื่น
รวม
รายได (ลงทะเบียน)

กลุมเปาหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ชวงระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
สถานที่ดําเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
วิธีดําเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
แผนการติดตามการใชประโยชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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ตอนที่ 2
วิธีการประเมิน
(มาจากแผนปฏิบัติงาน/โครงการขอที่ 6)
ประเด็นการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
การเก็บขอมูล
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
การวิเคราะหขอมูล
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
เกณฑการประเมินความสําเร็จของโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3
สรุปผลการประเมินโครงการ
(สอดคลองกับตอนที่ 2)
รายงานผลการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตารางที่ 1 ความถี่และรอยละของสถานภาพผูเขารวมโครงการ
รายการประเมิน
จํานวน

รอยละ

จากตารางที่ 1 …………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตารางที่ 2 ผลลัพธที่ไดจากการทดสอบความรูกอนและหลังดําเนินกิจกรรม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
กอนดําเนิน
หลังดําเนิน
กิจกรรม
กิจกรรม
(.......คะแนน) (.......คะแนน)

ผลการประเมิน

หรือใชตารางแสดงผลทางสถิติ
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังของการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง .....................................
การทดสอบ
คะแนนเฉลี่ย+S.D.
คา t
คา p-value
กอนอบรม
6.47+1.12
-7.614
.000
หลังอบรม
9.27+0.59
จากตารางที่ 2 …………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ความถี่ รอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการรับบริการ
ของผูเขารวมโครงการ
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

1. ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ
..............................................................................
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
..............................................................................
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
..............................................................................
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
..............................................................................
ความพึงพอใจโดยรวม

S.D.

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย ระดับ
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

ความถี่ ความถี่ ความถี่ ความถี่ ความถี่
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ความถี่ ความถี่ ความถี่ ความถี่ ความถี่
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ความถี่ ความถี่ ความถี่ ความถี่ ความถี่
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ความถี่ ความถี่ ความถี่ ความถี่ ความถี่
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

จากตารางที่ 3 …………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตารางที่ 4 คาความถี่และรอยละของการนําความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ
ประเด็นการวัดการนําความรูไปใช
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................

สามารถนําความรูไป
ใชได
จํานวน
รอยละ
(คน)

ไมสามารถนําความรูไป
ใชได
จํานวน
รอยละ
(คน)

จากตารางที่ 4 …………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

รายงานผลการติดตามการนําความรูไปใชประโยชน
ตารางที่ 5 สรุปผลการนําความรูไปใชประโยชน (สอดคลองกับแผนการใชประโยชนที่ระบุไว)
ประเด็นการวัดการนําความรูไปใช
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................

กลุมเปาหมาย
นักศึกษา มรภ.กพ.
จํานวน
(คน)

รอยละ

กลุมเปาหมาย
บุคคลทั่วไป/กลุม
อาชีพ /นักเรียน
จํานวน
รอยละ
(คน)

จากตารางที่ 5 …………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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รายงานผลการบูรณาการ (กรณีที่โครงการนั้นไดระบุวามีการบูรณาการ ซึ่งการบูรณาการตองระบุไวใน มคอ.3 ดวย)
ลักษณะการบูรณาการ
 การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
 การเรียนการสอนกับการวิจัย
 การเรียนการสอนกับศิลปะแลวัฒนธรรม
วัตถุประสงคการบูรณาการ
รายวิชา...........................................................................เนื้อหาที่สอดคลอง หมูเรียน..................................................
ตารางที่ 6 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู (TQF) และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตามวัตถุประสงค

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู

ผลการดําเนินงาน
ตามกรอบ TQF
ทักษะปญญาการ
ความสัมพันธ
แกปญหา

ทักษะเชิงตัวเลข
การสื่อสาร การใช
เทคโนโลยี

ทักษะชีวิต
และวิชาชีพ

ทักษะศตวรรษที่ 21
การสื่อสาร ทักษะการเรียนรู
และความ
และนวัตกรรม
รวมมือ

จากตารางที่ 6 …………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………...
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
....................……………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............

