1

คู่มือการให้บริการวิชาการเพื่องานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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คานา
คู่ มื อ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ งานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทาขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมกับ คณะกรรมการหน่วย
จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บริการทางวิชาการและงานพันธกิจสัมพันธ์ ให้
ตรงกัน ตามพันธกิจและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งรายละเอียดในคู่มือประกอบด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการ
ทางวิชาการเพื่องานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม การสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
และการบริการ การจัดทาข้อเสนอโครงการ แนวปฏิบัติเบิกจ่ายงบดาเนินงาน การประเมินโครงการบริการทาง
วิชาการ และการจัดทารายงานสรุปผลโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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บทที่1
ภารกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญา
สร้างปัญญาของคนในชาติ ด้วยวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
คณะแห่งวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพบัณฑิตและงานพันธกิจสัมพันธ์
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดี คนเก่ง สามารถนาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลงานทางวิชาการที่นาไปสู่การพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการ และใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน การทานุศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการสู่งาน
พันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม
4. สร้างระบบและกลไกการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในด้านการ
มีวินัย รักองค์กร มีวิจัย มีระบบสารสนเทศในการบริหารและงานประกันคุณภาพทั้งองค์กร
5. สร้างและพัฒ นาเครื อข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิช าการ และประชาสั งคม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาตามแนวพันธกิจสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งาน
บริ การวิช าการ งานทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม งานพั ฒ นาวิช าชีพ ครู อนุ รักษ์ ธ รรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม และ
โครงการพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะแห่งวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. คณะเป็นเลิศด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะต้นแบบการบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์คณะกับสังคม
4. สร้างต้นแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับงานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะกับสังคม
5. สร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการ
พระราชดาริ
6. บริหารเชิงรุก โดยใช้หลัก 5MNK ที่มีการประกันคุณภาพทั้งองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์การบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ
1. จัดทาแผนบริการวิชาการแบบบูรณาการพันธกิจด้านสอน การวิจัย ทานุศิลปวัฒนธรรม
และโครงการพระราชดาริ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรจัดทาแผนการสอนร่วมกับแผนบริการ
วิชาการ และงานวิจัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งเป็นผู้ร่วมวิจัย จัดทาโครงการ (Project) ใน
รายวิชาที่มีในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับงานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะกับ
สังคม
2. ส่ งเสริม การน าเสนอผลงานวิจัย งานวิช าการ และองค์ ความรู้ นวัตกรรม ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ประสานเครือข่ายวิชาการภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สวพ. อวน. ศวท. ศูนย์บู รณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะอื่นๆรวมทั้งศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อ
จัดทาโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้เกิดการใช้ทรัพยากรแลละงบประมาณร่วมกัน
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านบริการวิชาการ วิจัย การเรียนการสอนและงานพันธกิจ
สัมพั น ธ์จ ากการใช้อาคารศูน ย์ ประชุม อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร
สาธารณสุข และอาคารพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่ลารางทุ่งกะโล่ ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ และ
เหมาะสมในการจัดทาโครงการ กิจกรรมโดยอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการได้เป็นอย่างดี
5. อานวยความสะดวกในการบูรณาการพันธกิจเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และทานุบารุงวัฒนธรรมและโครงการพระราชดาริ
วัตถุประสงค์ของแผนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของภาควิชาให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
2. เพื่ อเป็ น การวางแผนการบริการทางวิช าการแก่สั งคม และหรือจัดหารายได้เพิ่ มขึ้น ในรูปแบบที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ ทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ ตลอดจนการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ของทรัพ ย์สิ น ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมของภาควิชาให้เข้าสู่กระบวนการเรียน
การสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายกลยุทธ์ทางการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ได้กรอบและแนวทางในการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการบูรณาการ
งานบริการแก่สังคมของภาควิชาให้เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานการให้บริการวิชาการ
1. แผนงานบริการชุมชนสังคม
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ส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องการมีจิตสานึกความรับผิดชอบทางสังคม ให้กับบุคลากร และนักศึกษา ใน
การเรี ย นรู้ ส ภาพความเป็ น จริงและออกไปสั มผั ส กับ ปั ญ หาชุม ชนสั งคม ในรูป แบบของ “การเรียนรู้ ด้ ว ยการ
ให้บริการสังคม” (Service-Learning) ด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชาหรือทักษะที่ ดีให้เกิดกับนิสิตนักศึกษา
โดยผสานเข้ากับการให้ “บริการชุมชน” (Community Service) ในด้านต่างๆ ที่ชุมชนต้องการพัฒนาหรือแก้ไข
อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ฯลฯ
2. แผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนในการกาหนดหัวข้ อศึกษาวิจัยและส่ งเสริมการบริการวิชาการให้ มีความ
เหมาะสมกับความจาเป็นของชุมชน ท้องถิ่น และบริบทของสถาบัน ตามแนวทางเริ่มต้นของกระบวนการพันธกิจ
สัมพันธ์ ที่เริ่มด้วยการมีส่วนในการร่วมคิดร่วมทา (Partnership) ด้วยการสนับสนุนให้ คณะ/หน่วยงาน ปรับปรุง
การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการแสวงหาความรู้ใหม่ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่น สามารถ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี สู่ สั งคม โดยมุ่ งเน้ น การสร้ างรายได้ เพื่ อ พึ่ งพาตนเอง การพั ฒ นาความรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมสามารถนามาประยุกต์ ใช้ รวมทั้งยกระดับความอยู่ ดีกินดีของประชาชนและส่ งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิน่
3. แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เป็ น ทรัพ ยากรบุ ค คลของชาติ ที่ มี คุ ณ ค่ า โดยการปลู ก ฝั ง
คุณลักษณะต่างๆ เช่น ให้มีความมุ่งมั่น ใฝ่ใจเรียนรู้มีคุณธรรม และมีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือนึกถึง
ส่วนรวม พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ใช้โจทย์หรือปัญหาของชุมชนในการ
ทากิจกรรมอาสาพัฒนา บาเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
3.1 กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น แบบบู รณาการอย่ างสร้ างสรรค์ กั บ ชุม ชน
ท้องถิน่ ผู้ประกอบการและจังหวัด เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตชุมชนและการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
3.2 กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนิสิตนักศึกษา รู้จักสิทธิ หน้าที่ เคารพในศักดิ์ศรีและ
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3.3 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม
แผนการบริการทางวิชาการเพื่องานพันธกิจสัมพันธ์
แผนการดาเนินงานระบบและกลไกการบริการทางวิชาการเพื่องานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ของแต่ละปีงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1) สารวจความต้องการเสนอจัด
กิจกรรม/โครงการให้บริการวิชาการแก่
สังคมจากคณาจารย์ หรือความต้องการ
ของชุมชน
2) ประชาสัมพันธ์การเสนอแผนงาน/
โครงการในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ภายใต้งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3) คัดสรรกิจกรรม/โครงการให้บริการ
ทางวิชาการ
4) ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
5) รายงานผลการประเมินการจัด
กิจกรรม/โครงการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม
6) ส่งเสริมการบูรณาการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การสอนและการวิจยั ของคณาจารย์
7) รายงานผลการประเมินการบูรณา
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการสอนและการ
วิจัย
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กรอบการดาเนินงานระบบกลไกการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการพันธกิจ
สื่อประชาสัมพันธ์
- จดหมายข่าว
- แผ่นพับ
- วิดีทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ FB
WEBSITE

การให้บริการกับชุมชน

สารวจความต้องการของชุมชน

หน่วยงานภายนอกติดต่อขอรับบริการ

คณบดีอนุมตั ิให้จัดกิจกรรม

นาผลจากการสารวจเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

แผนการให้บริการวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

ดาเนินงานตามโครงการ

สรุปผลการดาเนินงานเพื่อรายงานต่อที่
ประชุมและนาข้อเสนอมาพัฒนา/ปรับปรุง
มีการนาโครงการบริการวิชาการ
มาใช้ในการเรียนการสอน

มีการนาโครงการบริการ
วิชาการไปใช้ในการวิจัย

มีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการ
1.ร้อยละของโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
2.ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
3.ร้อยละของนักศึกษาที่มสี ่วนร่วม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

นาผลไปปรับปรุงในการวาง
แผนการจัดการครั้งต่อไป
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โครงสร้างและการดาเนินงานวิจัย บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณบดี
อ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และงานพันธกิจสัมพันธ์
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
ที่ปรึกษา

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ.ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์
ที่ปรึกษา
อ.ดร.กนกวรรณ กันยะมี
กรรมการ

อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
กรรมการ

อ.ดร.ทัศนา จารุชาต
กรรมการ

อ.สุทธิพันธ์ แตงใจ
กรรมการ

อ.ดร.ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์
กรรมการ

อาจารย์วิไลวรรณ
กรรมการ

อาจารย์พัทธชัย ปิ่นนาค
กรรมการ

อ.ดร.วชิราภรณ์ เขียวมั่ง
กรรมการ

อ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวญาณภา บุญอยู่ และ
นางสาวอิสรา ยังเย็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
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บทที่ 2
แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีระบบและกลไกการบริการทาง วิชาการ
และได้ดาเนินการตามระบบที่วางไว้โดยเริ่มจากการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกาหนดเป้าหมาย ของการ
เรียนรู้ แล้วนาไป จัดทาแผนบริการทางวิชาการ เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุน โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเองมี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจาด้านอื่น ๆ
ของอาจารย์ แ ละบุ ค ลากร เช่ น การน านั ก ศึ ก ษาไปจั ด ท าโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
นอกจากนั้น ยังมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น มีการนาผลการวิจัย ไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในหลายภาคส่วน ตลอดจนนาความรู้ประสบการณ์ จากการ
ให้บริการทางวิชาการมาพัฒนา ต่อยอดไปสู่การทาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น ต่อจากนั้น คณะ ได้จัดให้
มีการประเมินผลสาเร็จของการบริการทางวิชาการ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สรุปกระบวนการบริการทางวิชาการ ได้ตามแผนภูมิ
ข้างล่างนี้
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กระบวนการบริการทางวิชาการเพื่องานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
_
คณะสารวจความต้องการของชุมชน หรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน
หน่วยงาน และ จัดทาแผนบริการวิชาการ
เสนอแผนโครงการบริการวิชาการต่อกรรมการบริหารวิชาการ
หน่วยจัดการงานวิจยั และงานพันธกิจสัมพันธ์นาเสนอเข้ากรรมการประจาคณะอนุมตั ิ
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
จัดทาและขออนุมตั ิโครงการ

ขออนุมัติปรับแผนการดาเนินการ

ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ติดตามและประเมินการนาไปใช้ประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการ
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ

รายงานผลการดาเนินโครงการต่อ
กรรมการบริหารวิชาการเพื่อรายงานผลต่อ
กรรมการประจาคณะ

สรุปผลการดาเนินโครงการและถ่ายทอดความรู้จากการให้บริการวิชาการ
- เผยแพร่สู่บุคลากรภายในคณะ และ สถาบัน
- เผยแพร่สู่สาธารณชน
การบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 10
ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

การบูรณาการกับการวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 5
ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

ประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมโดยผู้รบั ผิดชอบเป็นผู้กาหนดตัวชี้วัด
นาผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย
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กระบวนการบริการทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปการดาเนินการได้ดังนี้
1. การสารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี)
ในการบริการทางวิชาการ จาเป็นต้องเริ่มจากการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกาหนดเป้าหมาย
การเรี ย นรู้ และเสริ ม สร้ างความเข้ม แข็ ง เพื่ อ น าไปจั ด ท าเป็ น โครงการ โดยก าหนดตั ว บ่ งชี้ ค วามส าเร็จ และ
เป้าหมายร่วมกับชุมชน สาหรับแบบสารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน คณะมีแบบฟอร์ม
สารวจความต้องการบริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงาน/องค์กร และสถานศึกษา (ดูตัวอย่างในภาคผนวก)
2. จัดทาแผนบริการทางวิชาการ และเสนอแผนบริการทางวิชาการตามลาดับขั้นตอน
ในขั้ น ตอนนี้ น าเสนอแผนบริ ก ารทางวิช าการต่ อ ผู้ มี อ านาจอนุ มัติ ตามล าดั บ ขั้ น ตอนคื อ เสนอต่ อ
กรรมการบริหารวิชาการต่อจากนั้นคณะกรรมการประจาคณะ ตามลาดับ
3. แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ
เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการมาให้ ทางหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์จะแจ้ง
ผลการพิจารณาไปยังผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทราบ และดาเนินการต่อไป
4. จัดทาและขออนุมัติโครงการ
เมื่อแผนบริ การทางวิช าการได้รับ อนุ มัติแล้ ว ผู้ รับผิ ดชอบดาเนิน โครงการ โดยจัดทาและขออนุมั ติ
โครงการ และใช้ แ บบเสนอโครงการบริ ก ารทางวิ ช าการ และด าเนิ น การเบิ ก จ่ ายงบประมาณตามแนวทาง
มหาวิทยาลัย
5. การดาเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
ในการดาเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้น
ดาเนินการ และขั้นหลังดาเนินการ
5.1 ขั้นเตรียมการ มีการดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. เชิญวิทยากร
3. ขอยืมเงินทดรองจ่าย
4. ขอจัดซื้อจัดจ้าง
5. ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (ถ้ามี)
6. ขออนุญาตใช้สถานที่
7. ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่ (ถ้ามี)
8. ขออนุมัติเบิกจ่าย
5.2 ระหว่างดาเนินโครงการ มีการดาเนินการ ดังนี้
5.2.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการ เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)
เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
5.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดาเนินโครงการที่กาหนดไว้
5.2.3 ถอดบทเรียนระหว่างดาเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการหลัง
ปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ
5.3 หลังดาเนินโครงการ มีการดาเนินการ ดังนี้
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5.3.1 รวบรวมผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ จานวนผู้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ
5.3.2 ทาหนังสือขอบคุณวิทยากร
5.3.3 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ (ภายใน 20 วัน หลังจากขอ
ยืมเงินทดรองจ่าย)
5.3.4 การสรุปผลการดาเนินโครงการ หลักจากเสร็จสิ้นการดาเนินการโครงการที่ได้กาหนดไว้เพื่อให้
เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น
6. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการติดตามผลการนาความรู้ที่ได้ให้บริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรทาการ
ติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
7. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
เมื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความสาเร็จของการ
ให้บริการตามตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกาหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลความสาเร็จของการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดทาสรุปผลโครงการในรูปเล่ม
รายงานเพื่อเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้คณะ จานวน 2 ชุด
8. นาผลการประเมินไปปรับปรุง
นาผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง เช่น ปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม/งบประมาณ/คณะดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ
9. นาความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ในการนาความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการ
วิจัยนั้น สามารถทาในแนวทางต่อไปนี้
9.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจัย เพื่อนาความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาต่อยอด
ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย
9.2 จัดทาหลักสูตรอบรมระยะสั้น
9.3 จั ด ท า มคอ.3 ซึ่ งมี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคมกั บ การเรีย นการสอน เช่ น
กาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุชื่อโครงการ
บริการวิชาการ
9.4 จัดทา มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3
10. เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
คณะมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน เผยแพร่ทาง website ของคณะ กล่าวโดยสรุปคณะ ได้พัฒนากระบวนการ
บริการทางวิชาการ โดยวางแนวทางและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มี
การบริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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บทที่ 3
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการเพื่องานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ (แบบ Sci-Project 01)
2. แบบสรุปผลการดาเนินงาน (แบบ Sci-Project 02)
3. แบบประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
- นักศึกษา (แบบ Sci-Project 03-1)
- อาจารย์ (แบบ Sci-Project 03-2)
- ผู้รับบริการ (แบบ Sci-Project 03-3)
4. แบบสารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการ
- ชุมชน (แบบ Sci-Project 04-1)
- สถานศึกษา (แบบ Sci-Project 04-2)
- หน่วยงาน/องค์กร (แบบ Sci-Project 04-3)
5. แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อชุมชน/ สถานศึกษา/ หน่วยงาน/องค์กร (แบบ Sci-Project 03-4)
6. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
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ตัวอย่าง
(แบบ Sci-Project 01)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ................................
1. ประเภทโครงการ
(เลือกได้มากกว่า
1 ข้อ)

 การบริการวิชาการ
 การพัฒนานักศึกษา
 การพัฒนาการเรียนการสอน
 การจัดการความรู้
 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย
 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
 ………………………………………………………………………………………………

2. ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตครูและบัณฑิตดีมีคุณภาพ
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริหาร
3. ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ของคณะ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. คณะแห่งวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. คณะเป็นเลิศด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะต้นแบบการบริหารจัดการจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์คณะกับสังคม
4. สร้างต้นแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับงานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะกับสังคม
5. สร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และโครงการพระราชดาริ
6. บริหารเชิงรุก โดยใช้หลัก 5MNK ที่มีการประกันคุณภาพทั้งองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. ความสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
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6. ผู้รับผิดชอบ............................................................................................................................. ...................
7. หลักการและเหตุผล
ย่อหน้าที่ 1
ส่วนนา
............................................................................................................................. ..............................
ย่อหน้าที่ 2
ส่วนเนื้อเรื่อง
............................................................................................................................. ..............................
ย่อหน้าที่ 3
ส่วนสรุป
...........................................................................................................................................................
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
8.1............................................................................................................................. .........................
8.2......................................................................................................................................................
8.3............................................................................................................................. .........................
9. เป้าหมายผู้รับบริการ
9.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)…………………………………………………………………………………………………….
(ได้แก่ ร้อยละจำนวนผู้รับบริกำรต่อเป้ำหมำย หรือผลผลิตของโครงกำร เช่น จำนวนหลักสูตร จำนวนซีดี
ที่เผยแพร่ หรือจำนวนชุดเอกสำรประกอบคำบรรยำย)
9.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1)…………………………………………………………………………………………………….
(ได้แก่ ร้อยละของควำมพึงพอใจ)
9.3 เป้าหมายเชิงเวลา
1)…………………………………………………………………………………………………….
(ได้แก่ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย หรือช่วงเวลำที่กำหนด)
10. วิธีดาเนินการ
ระยะเตรียมการ
............................................................................................................................. .....
ระยะดาเนินการ
..................................................................................................................................
ระยะประเมินผล
............................................................................................................................. .....
11. สถานที่ดาเนินการ......................................................................................................................
12. ระยะเวลาดาเนินการ
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ระยะเวลาในการดาเนินการ.................. เริ่มจาก (ระบุวัน เดือน ปี)....................ถึง....................
13. แผนดาเนินการ
แผนการและกิจกรรมดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.....................
ปีงบประมาณ ………………………..
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมาย
เหตุ

14. งบประมาณของโครงการ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .......... จานวน.............................บาท
แสดงรายละเอียด ดังนี้
14.1…………………………………………………………………………….
14.2……………………………………………………………………………..
15. การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการนี้จะทาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการครอบคลุมตั้งแต่ ผลงาน ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ ตามตัวชี้วัดที่กาหนด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ผลงาน (Output)
เช่น 1.นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ในศตวรรษที่ 21
3.หลักสูตรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย กับการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ (Outcome)
เช่น 1.นักศึกษาได้ใช้พื้นที่จริงเป็นฐานในการเรียนรู้
2.เกิดเครือข่ายการทางาน
3.การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ผลกระทบ (Impacts)
เช่น 1.ได้รูปแบบการทางานเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
2.นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยนับ
2 ทักษะ
1 ทักษะ
1 รายวิชา
1 พื้นที่
1 เครือข่าย
2 ด้าน
1 รูปแบบ
2 เรื่อง
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16. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
16.1 ด้านชุมชน
...................................................................................................................................................
16.2 ด้านวิชาการ
...................................................................................................................................................
16.3 ด้านเศรษฐกิจ
...................................................................................................................................................
16.4 ด้านอื่นๆ
................................................................................................................................................ ....

..............................................................
(..............................................................)
..............................................................
ผู้เสนอโครงการ

..............................................................
(..............................................................)
ประธานหลักสูตร…………………………………………
ผู้เห็นชอบโครงการ

..............................................................
(..............................................................)
รองคณบดีฝ่าย.................................................
ผู้เห็นชอบโครงการ

..............................................................
(…………………………………………………………)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อนุมัตริ ายละเอียดโครงการ
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(แบบ Sci-Project 02)

แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ………………………………
1. ความสาคัญของโครงการ

.................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
2.1……………………………………………………………………………………………………………………………….…
2.2………………………………………………………………………………………………………………..………………
2.3………………………………………………………………………………………………………………..………………
3. กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ
.................................................................................................................................................
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1…………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ………………………………………………………………………………………………………………..………………
5. ผลการดาเนินงาน (ให้เขียนผลการดาเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้พร้อม
ภาพประกอบที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมโดยสังเขป)
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้
(โดยสังเขป)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................... .......................................
......................................................................................................................................................................
6. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รบั ความรู้/ประโยชน์ ดังนี้
6.1…………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2.…………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3…………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
................................................................................................................................................................
8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา / ผลงานวิจัย ......................................................................................
9. การจัดทาโครงการ................................................................ เป็นการนาความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา/หลักสูตรและ/หรือการวิจัย ดังนี้
ชื่อเรื่องกิจกรรมของโครงการ
ผลงานที่นาไปพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณา
หลักฐาน
การการเรียนการสอน/การวิจัย
1.
1.1
2.

2.1

3.

3.1

หมายเหตุ : โปรดแนบหลักฐานประกอบการสรุปโครงการ ดังนี้
1. สาเนาอนุมัติโครงการ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
4. แบบประเมินโครงการ
5. เอกสารการเบิกจ่ายของโครงการ
6. อื่นๆ เช่น ภาพกิจกรรม แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
7. กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการ ต้องมีการแนบเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์หรือแสดงให้เห็น
ซึ่งการนาไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการ และแบบประเมินฯ แบบสารวจฯ และแบบรายงานผล
การดาเนินงานตามประกาศคณะฯ
8. จัดทาเป็นเล่มเอกสารสรุป พร้อมไฟล์แนบ เพื่อนาเผยแพร่บนเว็บไซด์ต่อไป
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(แบบ Sci-Project 03-1)
แบบประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของ นักศึกษา ที่มีต่อความสาเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา ที่อาจารย์และ
นักศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียนแต่อย่างใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการที่ทาการประเมิน
(ให้ระบุชื่อโครงการ)
ประจาปีการศึกษา ..............................
ประเภทโครงการ  บริการวิชาการ
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะการบูรณาการ
 การเรียนการสอน รายวิชา
(ให้ระบุรายวิชา)
หัวข้อที่บูรณาการ
(ให้ระบุชื่อหัวข้อการบูรณาการ)
นักศึกษาชั้นปีที่
 กิจกรรมนักศึกษา ชื่อกิจกรรม (ให้ระบุชื่อกิจกรรม)
 งานวิจัย เรื่อง
(ให้ระบุชื่องานวิจัย)
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. นักศึกษาสาขาวิชา
ชั้นปีที่
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อความสาเร็จของการบูรณาการ
ลาดับ

หัวข้อที่ประเมิน
5
มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
มาก
ปานกลาง
น้อย

1
น้อยที่สุด

โครงการที่จัดขึ้น มีการบูรณาการกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนของนักศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
โครงการที่จัดขึ้น ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน/
ช่วยให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
โครงการที่จัดขึ้น ช่วยให้นักศึกษาได้นาความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง
นักศึกษาได้รบั ความรู้และประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงต่อไป
การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้การทางานร่วมกับชุมชน
และสังคม
การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนและการทางาน
เป็นขั้นตอน
การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้การทางานเป็นทีม ร่วมคิด
ร่วมทากับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องต่างๆ
การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อตัวนักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้รับบริการ/ ผู้ร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
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(แบบ Sci-Project 03-1)
แบบประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของ นักศึกษา ที่มีต่อความสาเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา ที่อาจารย์และ
นักศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียนแต่อย่างใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการที่ทาการประเมิน
(ให้ระบุชื่อโครงการ)
ประจาปีการศึกษา ..............................
ประเภทโครงการ  บริการวิชาการ
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะการบูรณาการ
 การเรียนการสอน รายวิชา
(ให้ระบุรายวิชา)
หัวข้อที่บูรณาการ
(ให้ระบุชื่อหัวข้อการบูรณาการ)
นักศึกษาชั้นปีที่
 กิจกรรมนักศึกษา ชื่อกิจกรรม (ให้ระบุชื่อกิจกรรม)
 งานวิจัย เรื่อง
(ให้ระบุชื่องานวิจัย)
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. นักศึกษาสาขาวิชา
ชั้นปีที่
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อความสาเร็จของการบูรณาการ
ลาดับ

หัวข้อที่ประเมิน
5
มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
มาก
ปานกลาง
น้อย

1
น้อยที่สุด

โครงการที่จัดขึ้น มีการบูรณาการกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนของนักศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
โครงการที่จัดขึ้น ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน/
ช่วยให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
โครงการที่จัดขึ้น ช่วยให้นักศึกษาได้นาความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง
นักศึกษาได้รบั ความรู้และประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงต่อไป
การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้การทางานร่วมกับชุมชน
และสังคม
การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนและการทางาน
เป็นขั้นตอน
การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้การทางานเป็นทีม ร่วมคิด
ร่วมทากับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องต่างๆ
การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อตัวนักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้รับบริการ/ ผู้ร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
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(แบบ Sci-Project 03-2)
แบบประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของ อาจารย์ ที่มีต่อความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการที่ทาการประเมิน
(ให้ระบุชื่อโครงการ)
ประจาปีการศึกษา …………………………………………………
ประเภทโครงการ
 บริการวิชาการ
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะการบูรณาการ
 การเรียนการสอน รายวิชา
(ให้ระบุรายวิชา)
หัวข้อที่บูรณาการ
(ให้ระบุชื่อหัวข้อการบูรณาการ)
 กิจกรรมนักศึกษา ชื่อกิจกรรม
(ให้ระบุชื่อกิจกรรม)
 งานวิจัย เรื่อง
(ให้ระบุชื่องานวิจัย)
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อาจารย์สาขาวิชา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อความสาเร็จของการบูรณาการ
ลาดับ

หัวข้อที่ประเมิน
5
มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
มาก
ปานกลาง
น้อย

1
น้อยที่สุด

โครงการที่จัดขึ้น มีการบูรณาการกับเนื้อหาที่สอน/ กิจกรรมนักศึกษา/
งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
โครงการที่จัดขึ้น ช่วยให้เกิดการนาเนื้อหาจากการเรียนการสอน/
การทาวิจัยไปจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
โครงการที่จัดขึ้น ช่วยให้เกิดการนาความรู้ในชั้นเรียน/ องค์ความรู้จากการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ท่านได้รับความรูจ้ ากประสบการณ์จริง จากการทาโครงการในครั้งนี้
ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทาโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การนา
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยต่อไป
โครงการที่จัดขึ้น ช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เรียนรู้การทางานร่วมกับ
ชุมชน และสังคม
การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผน
และการทางานเป็นขั้นตอน
การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เรียนรู้การทางานเป็น
ทีม ร่วมคิดร่วมทากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อตัวนักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้รับบริการ/ ผู้ร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24
(แบบ Sci-Project 03-3)
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการทางวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยนักศึกษา และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยโครงการ
ที่จัดขึ้นเกิดจากการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอน การวิจยั และ
กิจกรรมนักศึกษา การตอบแบบสอบถามจะไม่มผี ลต่อการประเมินผลการเรียนแต่อย่างใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการที่ทาการประเมิน
(ให้ระบุชื่อโครงการ)
ประจาปีการศึกษา ………………………………………….
ประเภทโครงการ
 บริการวิชาการ
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะการบูรณาการ
 การเรียนการสอน รายวิชา
(ให้ระบุรายวิชา)
หัวข้อที่บูรณาการ
(ให้ระบุชื่อหัวข้อการบูรณาการ)
 กิจกรรมนักศึกษา ชื่อกิจกรรม
(ให้ระบุชื่อกิจกรรม)
 งานวิจัย เรื่อง
(ให้ระบุชื่องานวิจัย)
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  น้อยกว่า 20 ปี  21-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 61 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา  ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก  อื่นๆ..............
4. อาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา
ครู/ อาจารย์
รับราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานบริษัท/เอกชน
 อิสระ/ ค้าขาย
 อื่น ๆ ............................
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการให้บริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลาดับ

หัวข้อที่ประเมิน
5
มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
8

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
มาก
ปานกลาง
น้อย

1
น้อยที่สุด

กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ความรู้และประสบการณ์จากโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อท่าน
การนาความรู้จากชั้นเรียน/ การวิจัย ถ่ายทอดสู่สังคม ผ่านการ
บูรณาการในกิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ท่านสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้
โครงการที่จัดขึ้น ช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เรียนรู้การ
ทางานร่วมกับชุมชน และสังคม
ท่านมีความพอใจต่อคุณภาพของการจัดโครงการในภาพรวม
การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษา อาจารย์
และผู้รับบริการ/ ผู้ร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(แบบ Sci-Project 03-4)
แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อชุมชน/ สถานศึกษา/ หน่วยงาน/องค์กร ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ
(ระบุชื่อโครงการ)
ประจาปีการศึกษา
วันที่จัดโครงการ
(ระบุวันจัด)
ประเภทโครงการ
 บริการวิชาการ
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  น้อยกว่า 20 ปี  21-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 61 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา  ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อื่นๆ..............
4. อาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา
ครู/ อาจารย์ รับราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานบริษัท/เอกชน
 อิสระ/ ค้าขาย  อื่น ๆ ............................
5. เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ
 สนใจ และสมัครด้วยตนเอง  หน่วยงานส่งมา
 มาแทนผู้อื่น อื่นๆ.........................
ส่วนที่ 2 ประโยชน์จากการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับของประโยชน์ที่ท่านคิดว่าได้รับจากการนาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้
ระดับของประโยชน์ที่ได้รับจากการนาองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้
ลาดับ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนาไปใช้
5
4
3
2
1
1
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
3
นาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ชุมชน/ สังคม
4.
นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยงาน/ องค์กร
5.
นาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3.1 จากการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ท่านพบปัญหาที่ควรแก้ไข คือ
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการจัดบริการทางวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งต่อไป
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

26
(แบบ Sci-Project 04-1)
แบบสารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน
โดย งานวิจัย บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ส่วนที่ 1
1. ชื่อชุมชน …………………………………………. หมู่ที่ ........ ตาบล...................................
อาเภอ....................................................... จังหวัด ....................................................................................
2. ชื่อผู้นา .................................................................. เบอร์โทรศัพท์........................................
3. จานวนสมาชิกในชุมชน ...............................ครัวเรือน จานวนประชากร..........................คน
4. อาชีพของสมาชิกในชุมชน
4.1 อาชีพหลัก............................................................... คิดเป็นร้อยละ..............................
4.2 อาชีพรอง ............................................................... คิดเป็นร้อยละ..............................
4.3 อาชีพเสริม .............................................................. คิดเป็นร้อยละ..............................
5. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในชุมชน/เดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
เกินกว่า 10,000 บาท
6. ลักษณะทรัพยากรของชุมชน /ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. หน่วยงาน / องค์กรที่ดูแลสนับสนุนชุมชนในปัจจุบนั ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 2 ความต้องการรับบริการวิชาการ
2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ...............................................................................................
2.2 ชื่อหัวหน้ากลุ่ม ........................................................................................................................
2.3 จานวนสมาชิกในกลุ่ม ................................... คน (โปรดแนบรายชื่อสมาชิก/กลุ่มเป้าหมาย)
2.4 ประเด็นปัญหา/ ความจาเป็นของกลุ่มเป้าหมาย .................................................................
....................................................................................................................................................................
2.5 บริการวิชาการที่ต้องการจากมหาวิทยาลัย
1) ต้องการคาปรึกษา เรื่อง ............................................................................................
2) ต้องการฝึกอบรม เรื่อง ..............................................................................................
3) อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................
2.6 หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ........................................................................................
ลงชื่อ .......................................................ผู้ให้ข้อมูล
(.............................................................................)
วันที่................/........................./.........................

ลงชื่อ..................................................ผู้สารวจข้อมูล
(.............................................................................)
วันที่................/........................./.........................
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(แบบ Sci-Project 04-2)
แบบสารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของสถานศึกษา
โดย งานวิจัย บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ส่วนที่ 1
1. ชื่อสถานศึกษา …………………………………………………………...…………………………. หมู่ที่ ..................
ตาบล............................................อาเภอ................................................. จังหวัด .................................................
2. ชื่อผู้อานวยการ.................................................................. เบอร์โทรศัพท์........................................
3. จานวนสมาชิกในสถานศึกษา.......................คน บุคลากร....................คน นักเรียน....................คน
4. เปิดสอนในระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
ส่วนที่ 2 ความต้องการรับบริการวิชาการ
2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ........................................................................................................
2.2 ชื่อหัวหน้ากลุ่ม ................................................................เบอร์โทรศัพท์..........................................
2.3 จานวนสมาชิกในกลุ่ม ................................... คน (โปรดแนบรายชื่อสมาชิก/กลุ่มเป้าหมาย)
2.4 ประเด็นการบริการวิชาการที่ต้องการ หรือต้องการความช่วยเหลือ (ตอบได้มากว่า 1 ประเด็น)
การสัมมนาวิชาการด้าน.......................................................................................................
การอบรมทักษะการปฏิบัตงิ าน ด้าน....................................................................................
การใช้สถานที่และอุปกรณ์/เครื่องมือด้าน............................................................................
ต้องการปรึกษาปัญหาด้าน..................................................................................................
อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2.5 หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ........................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................................ผู้ให้ข้อมูล

ลงชื่อ..................................................ผู้สารวจข้อมูล

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

(.............................................................................)
วันที่................/........................./.........................
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(แบบ Sci-Project 04-3)
แบบสารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/องค์กร
โดย งานวิจัย บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ส่วนที่ 1
1. ชื่อหน่วยงาน/องค์กร……………………………………………………...…………………………. สถานที่ตงั้ หมู่ที่
.................. ตาบล............................................อาเภอ................................................. จังหวัด
.................................................
2. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน.......................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................
3. จานวนสมาชิกในหน่วยงาน................................คน
4. ประเภทของหน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ
องค์กรเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................
ส่วนที่ 2 ความต้องการรับบริการวิชาการ
2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ........................................................................................................
2.2 ชื่อหัวหน้ากลุ่ม ................................................................เบอร์โทรศัพท์..........................................
2.3 จานวนสมาชิกในกลุ่ม ................................... คน (โปรดแนบรายชื่อสมาชิก/กลุ่มเป้าหมาย)
2.4 ประเด็นการบริการวิชาการที่ต้องการ หรือต้องการความช่วยเหลือ (ตอบได้มากว่า 1 ประเด็น)
การประชุมสัมมนาวิชาการด้าน..................................................................................................
การอบรมทักษะการปฏิบัตงิ าน ด้าน..........................................................................................
การใช้สถานที่และอุปกรณ์/เครื่องมือด้าน..................................................................................
ต้องการปรึกษาปัญหาด้าน.........................................................................................................
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแผนพัฒนา..................................................................................
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ.......................................................................................
อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.5 หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................................ผู้ให้ข้อมูล

ลงชื่อ..................................................ผู้สารวจข้อมูล

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

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

